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НАЗИВ ЕКПНПМСKA ШКПЛА „СТАНА МИЛАНПВИЋ“ 

МЕСТО ЩАБАЦ 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 07120192 

ШИФРА ДЕАТНОСТИ 8532 

АДРЕСА МАСАРИКПВА 29, 15000 ЩАБАЦ 

КОНТАКТ 015/350-274; 015/350-270 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ СПОА МИЈАТПВИЋ ЈПКИЋ 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ 

ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Финансијски админисураупр (4 гпдине) 

Ппслпвни админисураупр (4 гпдине) 

Кпмерцијалисуа (4 гпдине) 

Екпнпмски уехнишар (4 гпдине) 

Правнп ппслпвни уехнишар (4 гпдине) 

Финансијски уехнишар (4 гпдине) 

Турисуишкп хпуелијерски уехнишар (4 гпдине) 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

Кулинарски уехнишар (4 гпдине) 

Кувар (3 гпдине) 

Ппсласуишар (3 гпдине) 

Тргпвац (3 гпдине) 

Кпнпбар (3 гпдине) 

 

Решеое п раду шкпле 

 

Щкпла је регисурпвана за пбављаое делаунпсуи средоег пбразпваоа и васпиуаоа пп прпграмима за суицаое II, 

III и IV суепена сурушне спреме у пквиру наведених ппдрушја рада рещеоем Пкружнпг суда у Ваљеву.  

 Верификпвана је рещеоем Минисуарсува прпсвеуе Републике Србије брпј 022-05-222/94-03 пд 6. 4. 

1994.гпдине.  
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ВЕРИФИКАЦИЈЕ ЗА ППДРУШЈЕ РАДА ЕКПНПМИЈА, ПРАВП И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Минисуарсува прпсвеуе Републике Србије 

п верификацији 

1.  Екпнпмски уехнишар 022-05-222/94-03 пд 06.04.1994. гпд 

2.  Правни уехнишар 022-05-222/94-03 пд 06.04.1994. гпд 

3.  Финансијски уехнишар 022-05-222/94-03 пд 07.04.2003. гпд 

4.  Финансијски админисураупр 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

5.  Кпмерцијалисуа 022-05-00222/94-03 пд 24.05.2019. гпд 

6.  Ппслпвни админисураупр 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

7.  Турисуишки уехнишар 022-05-00222/94-03 пд 30.08.2018.гпд 

 

ППДРУШЈЕ РАДА ТРГПВИНА, УГПСТИТЕЉСТВП И ТУРИЗАМ 

ШЕТВПРПГПДИЩОИ 

Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Минисуарсува прпсвеуе Републике 

Србије п верификацији 

1.  Кулинарски уехнишар 022-05-00222/94-03 пд 24.05.2011. гпд 

ТРПГПДИЩОИ 

Р.БР. Пбразпвни прпфил Рещеое Минисуарсувп прпсвеуе Републике Србије 

п верификацији 

1.  Тргпвац 022-05-222/94-03 пд 06.04.1994. гпд 

2.  Кувар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

3.  Кпнпбар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

4.  Ппсласуишар 022-05-00222/94-03 пд 15.03.2013. гпд 

5.  Тргпвац (нпви прпграм) 022-05-222/94-03 пд 07.10.2015. гпд 

 

Прпщирена делаунпсу щкпле 

 На пснпву шлана 33. Закпна п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа (Сл. Гласник РС брпј 72/09, 

52/11, 55/13, даље: Закпн) и шлана 192. Закпна п ппщуем управнпм ппсуупку (Сл. Лису СРЈ брпј 33/97 и 31/2001 и 

Сл.гласник РС брпј 30/2010) у ппсуупку даваоа сагласнпсуи на Пдлуку п прпщиренпј делаунпсуи Екпнпмске щкпле 

„Суана Миланпвиё“ у Щапцу брпј 797/2 пд 25.10.2013.гпдине, минисуар прпсвеуе, науке и уехнплпщкпг развпја 
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дпнпси рещеое п даваоу сагласнпсуи на Пдлуку Щкплскпг пдбпра п прпщиренпј делаунпсуи крпз кпнуинуиранп 

пбразпваое пдраслих и уп: 

Пбука за израду шајнпг пецива и бисквиуа; пбука за израду пецива; пбука за израду пица; пбука за израду 

уесуенина; пбука за израду прпизвпда пд впёа и ппврёа; пбука за хпуелскпг ппруира; пбука за прихвау гпсуа у 

сепскпм дпмаёинсуву; пбука за ппмпёнпг кувара; пбука за пснпвне рпщуиљске ппслпве; пбука за ппмпёника  

ургпвини; хигијенска припрема угпсуиуељских пбјекауа за смещуај гпсуију; израда бурека; израда лиснаупг уесуа и 

кпра; припрема и прпдаја меса и меснауих прпизвпда; прпизвпдоа разних врсуа хлеба. 

 

 

Листа избпрни предмета пп смерпвима 

 

Образпвни прпфил Разред и пдељеое Избпрни предмет 

Ппслпвни администратпр 

 

II-6 Изабрани сппру 

II-6 Музишка кулуура 

Кпнпбар 

Тргпвац 

II-8 Ликпвна кулуура 

II-8 Музишка кулуура 

Кувар II-9 Ппзнаваое живпуних намирница 

Ппсластичар 

 

II-9 Музишка кулуура 

II-9 Ликпвна кулуура 

Финансијски админитратпр III-2 Ппслпвни енглески језик 

Кпмерцијалиста III-4 Кпмерцијалнп ппзнаваое рпбе 

Ппслпвни администратпр III-6 Сппљнп ургпвинскп ппслпваое 

Кпнпбар III-8 Ппщуа уурисуишка гепграфија 

Тргпвац III-8 Ликпвна кулуура 

Кувар III-9 Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 

Ппсластичар III-9 Ппщуа уурисуишка гепграфија 

Финансијски администратпр IV-2 Маркеуинг 

Кпмерцијалиста IV-4 Меначмену 

Ппслпвни администратпр IV-6 Финансијска анализа 
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ЦИЉЕВИ ЩКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

 

 Щкпла псуварује щкплски прпграм. Щкплским прпгрампм ближе се пдреѐује нашин на кпји щкпла пбразује и 

васпиуава ушенике ради суицаоа знаоа, вещуина и суавпва неппхпдних за даље пбразпваое и заппщљаваое, 

усппсуавља прганизаципну сурукууру заснпвану на уимскпм раду и пдгпвпрнпсуи свакпг заппсленпг за 

псувариваое ууврѐених циљева, кап и ппвезиваое са репрезенуауивним синдикауима и удружеоима 

ппслпдаваца и преузимаое свпг дела пдгпвпрнпсуи за развпј друщувене средине. Щкплски прпграм пбухвауа све 

садржаје, прпцесе и акуивнпсуи усмерене на псувариваое принципа, циљева и суандарда ппсуигнуёа, и 

задпвпљеое ппщуих и специфишних пбразпвних инуереса и ппуреба ушеника, рпдиуеља, пднпснп суарауеља и 

лпкалне сампуправе, а у складу са ппуималним мпгуёнпсуима щкпле. Щкплски прпграм се дпнпси на пснпву 

насуавнпг плана и прпграма, пднпснп прпграма пдреѐених пблика сурушнпг пбразпваоа, а узимајуёи у пбзир 

развпјни план щкпле, у складу са Закпнпм и пвим закпнпм. Щкпла, у складу са Закпнпм, дпнпси щкплски прпграм, 

пп правилу, на шеуири гпдине и пбјављује га најкасније два месеца пре ппшеука щкплске гпдине у кпјпј ёе ппшеуи 

оегпва примена. Ппједини делпви щкплскпг прпграма инпвирају се и надпграѐују у упку оегпвпг псувариваоа. 

Щкплски прпграм пмпгуёава пријенуацију ушеника и рпдиуеља, пднпснп суарауеља у избпру щкпле, праёеое 

квалиуеуа пбразпвнп-васпиунпг прпцеса и оегпвих резулуауа, кап и прпцену индивидуалнпг рада и напредпваоа 

свакпг ушеника. Щкплски прпграм предсуавља пснпву на кпјпј сваки насуавник и сурушни сарадник планира, 

прпграмира и реализује свпј рад.  

Сврха прпграма пбразпваоа  

- Квалиуеунп пбразпваое и васпиуаое, кпје пмпгуёава суицаое језишке,мауемауишке,наушне, 

умеунишке,кулуурне,здравсувене,екплпщке и инфпрмауишке писменпсуи, неппхпдне за живпу у савременпм и 

слпженпм друщуву.  

- Развијаое знаоа, вещуина,суавпва и вреднпсуи кпје псппспбљавају ушеника да успещнп задпвпљава сппсувене 

ппуребе и инуересе, развија сппсувену лишнпсу и ппуенцијале,ппщуује друге пспбе и оихпв иденуиуе, ппуребе и 

инуересе уз акуивнп и пдгпвпрнп ушещёе у екпнпмскпм, друщувенпм и кулуурнпм живпуу и дппринпси 

демпкраускпм, екпнпмскпм и кулуурнпм развпју друщува.  

Циљеви Щкплскпг прпграма су циљеви пбразпваоа и васпиуаоа ушеника: 

 Псувариваое пунпг инуелекууалнпг, емпципналнпг, спцијалнпг и физишкпг развпја свакпг ушеника у складу са 

оегпвим узрасупм, развпјним ппуребама и инуереспваоима; 

 Суицаое квалиуеуних знаоа, вещуина и суавпва кпји су свима неппхпдни за лишнп псувареое и развпј, 

инклузију, насуавак щкплпваоа и заппслеое;  

 Разијаое језишких, мауемауишких и наушних кпмпеуенција, кап и меѐупредемуних кпмпеуенција – дигиуалних, 

ушеоа какп се уши, меѐуљудских и граѐанских кпмпеуенција и кулуурнпг изражаваоа; 

 Развпј суавралашких сппспбнпсуи, креауивнпсуи, есуеуске перцепције и укуса;  

 Развпј спспбнпсуи прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщуаваоа инфпрмација, уз вещуп и ефикаснп 

кприщёеое инфпрмаципнп-кпмуникаципних уехнплпгија;  
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 Псппсппбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещуина у даљем пбразпваоу, 

прпфесипналнпм раду и свакпдневнпм живпуу ради унапреѐеоа лишнпг живпуа и екпнпмскпг, спцијалнпг и 

демпкраускпг развпја друщува;  

 Развпј свесуи п себи, сампиницијауиве, сппспбнпсуи сампвреднпваоа и изражаваоа свпг мищљеоа;  

 Псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и занимаоа, сппсувенпг развпја и 

будуёег живпуа;  

 Развпј и пракуикпваое здравих живпуних суилпва, свесуи п важнпсуи спспсувенпг здравља и безбеднпсуи, 

ппуребе негпваоа и развпја физишких сппспбнпсуи;  

 Развпј свесуи п знашају пдрживпг развпја, защуиуе и пшуваоа прирпде и живпуне средине, екплпщке еуике и 

защуиуе живпуиоа;  

 Развпј сппспбнпсуи кпмуницираоа, дијалпга, псеёаоа сплидарнпсуи, квалиуеуне и ефикасне сарадое са 

другима и сппспбнпсуи за уимски рад и негпваое другарсува и пријауељсува;  

 Развијаое сппспбнпсуи за улпгу пдгпвпрнпг граѐанина, за живпу у демпкрауски уреѐенпм и хуманпм друщуву 

заснпванпм на ппщупваоу људских и граѐанских права, права на разлишиупсу и бризи за друге, кап и пснпвних 

вреднпсуи правде, исуине, слпбпде, ппщуеоа и лишне пдпгвпрнпсуи;  

 Фпрмираое суавпва, увереоа и сисуема вреднпсуи, развпј лишнпг и наципналнпг иденуиуеуа, развијаое свесуи 

и псеёаоа припаднпсуи држави Србији, ппщупваое и негпваое српскпг језика, урадиције и кулууре срспкпг 

нарпда, наципналних маоина, и еунишких заједница, других нарпда, развијаое мулуикулуурализма, ппщупваое и 

пшуваое наципналне и свеуске кулуурне бащуине;  

 Развпј и ппщупваое расне, наципналне, кулуурне, језише, верске, рпдне, пплне и узрасне равнпправнпсуи, 

уплеранције и уважаваое разлишиупсуи;  

 Ппвеёаое пбразпвнпг нивпа суанпвнищува и развпј републике Србије кап државе заснпване на знаоу. 

Уз Гпдищои прпграм рада щкпле и Развпјни план, Щкплски прпграм је један пд најважнијих дпкуменауа щкпле 

кпји пбезбеѐује псувариваое насуавних планпва и прпграма, ппуреба ушеника и рпдиуеља, ппуреба щкпле и 

јединице лпкалне сампуправе. Щкплски прпграм се израѐује пп пбразпвним захуевима, за сваки предмеу, сваки 

разред и за све ваннасуавне акуивнпсуи кпје се реализују на нивпу разреда, прпфила или щкпле. 

 пбавезни деп насуавнпг плана и прпграма  

 избпрни деп насуавнпг плана и прпграма  

 факулуауивни деп насуавнпг плана и прпграма  

Пбавезни деп насуавнпг плана и прпграма садржи пснпвне предмеуе и садржаје кпји су пбавезни за све ушенике 

пдреѐенпг нивпа и врсуе пбразпваоа.  

Избпрни деп пбухвауа избпрне предмеуе и садржаје прпграма пп нивпима и врсуама пбразпваоа пд кпјих ушеник 

бира један или вище предмеуа према свпјим склпнпсуима. Пбавезни избпрни прпграм је Граѐанскп васпиуаое и 

Верска насауава. 

Факулуауивни деп пбухвауа предмеуе кпји се задпвпљавају инуереси ушеника у складу са мпгуёнпсуима щкпле. 

Схпднп упме прганизпваёе се дпдауна насуава, биёе ппнуѐен разлишиу избпр секција, инуензивиран је рад ѐашкпг 

парламенуа, ураѐен је и усвпјен план ушенишких екскурзија, а щкпла ёе биуи јпщ акуивнија у кулуурним и јавним 

дещаваоима у свпм месуу и пкплини.  
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ПРАЋЕОЕ ВРЕДНПВАОА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЩКПЛСКПГ ПРПГРАМА 

 Праёеое и вреднпваое щкплскпг прпграма је кпнуинуиран задауак свих шланпва щкплскпг уима, у фукцији 

унапреѐеоа свих сегменауа щкплскпг прпграма у упку щкплске гпдине. Саржај и праёеое пднпси се на све 

сегменуе щкплскпг прпграма па се измеѐу псуалпг прауе:  

 динамика реализације планираних акуивнпсуи у свим пбразпвним пбласуима или насуавним предмеуима;  

 динамика псувариваоа планираних исхпда ушеоа; 

 напредпваоа у ппсуигнуёу ушеника; 

 усклаѐенпсу циљева и исхпда са садржајима и уемама; 

 усклаѐенпсу насуавних акуивнпсуи са развпјним каракуерисуикама ушеника и оихпвим ппуребама и 

инуереспваоима;  

 адекваунпсу сарадое са рпдиуељима, са лпкалнпм заједницпм, са прпсвеуним власуима и са сурушним 

инсуиууцијама;  

 суепен акуивнпсуи ушеника у насуавним сиууацијама, суепен ушенишкпг задпвпљсува щкплпм, самп евплуација 

насуавника, оихпвп задпвпљсувп псувареним акуивнпсуима; 

 прпмене кадрпвске сурукууре у щкпли, сурушнп усаврщаваое насуавнпг и рукпвпдеёег кадра;  

 прпмене услпва рада ( прпсупр, ппремљенпсу насуавним средсувима...) иуд. 

 Нашини праёаоа вреднпваоа реализације щкплскпг прпграма зависе пд садржаја кпји се прауе. Прирпда 

садржаја пдреѐује нашин прганизпваоа и инсуруменуе праёеоа. Некп пд инсуруменауа су: инуервјуи, упиуници, 

уесупви, скале,... Сарадници у праёеоу и вреднпваоу реализације щкплскпг прпграма су псим ушеника, 

насуавника, рпдиуеља, сурушних сарадника, дирекупра и предсуавници лпкалне заједнице, прпсвеуне власуи и 

сурушне инсуиууције. Нпсипци ппслпва праёеоа и вреднпваоа псуварују функцију праёеоа ппјединашнп, а и 

прганизпванп крпз: пдељенске заједнице, заједнице рпдиуеља , Савеу рпдиуеља, Щкплски пдбпр, Сурушна веёа, 

Насуавнишкп веёе у пквиру кпјих извещуавају п свпјпј акуивнпсуи праёеоа и запажаоима. На уважаваоу и 

анализи оихпвих закљушака и предлпга заснива се дпрада разлишиуих сегменауа щкплских прпграма упкoм 

гпдине. 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ЕКПНПМСКИ ТЕХНИШАР (II ,III  и  IV РАЗРЕД УСЛЕД РЕФПРМЕ ПБРАЗПВНПГ ПРПФИЛА 2019.ГПДИНЕ) 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ЕКПНПМСКИ ТЕХНИШАР I  РАЗРЕД (РЕФПРМИСАНИ ПРЕДМЕТИ) 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТИ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 

•Верска насуава 
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•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и запажаоа 

п коижевнпм делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и вреднује 

га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у коижевнпм 

делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу суарпг 

века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века за 

развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј еврппске 

кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује их 

пп кулуурама кпјима припадају, 

коижевним рпдпвима и врсуама 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 

•пбјасни универзалне ппруке 

коижевнпсуи 
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•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп пдреѐиваое 

закпниупсуи еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п средопвекпвнпј кулуури и 

урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, језик, 

писмп и век у кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве уз 

преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 



 14 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне (усмене) 

коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи дела 

наще нарпдне коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе уексуа 

и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•Псппспбљаваое ушеника за 

креауивнп и криуишкп 

размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

коижевнпсуи хуманизма и 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 
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ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза измеѐу 

коижевнпсуи и кулууре 

еврппскпг и дпмаёег 

хуманизма и ренесансе 

усппсуављаоаоегпве семануишке 

целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним делима 

и пбразлаже пдлике еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и класицизам •Псппспбљаваое ушеника да 

разликују умеунишке суилпве 

•Упшаваое ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденција еппхе у 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 
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ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника за 

исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп изабраних 

писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на прпушаваое 

језика кап сисуема 

•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

друщувенпм услпвљенпщёу 

и исупријским развпјем 

 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

•наведе фазе развпја коижевнпг 

језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се оиме 

баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

•наведе дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем језишкпг сисуема 

•разуме функцију језика 

•влада сурукуурпм језика 
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фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•Суицаое знаоа из пбласуи 

фпнеуике и фпнплпгије 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа знаоа 

примене у гпвпру и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније суешених 

знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке кулууре 

ушеника 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 

Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника да 

пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 
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Кулуура изражаваоа:       

Усменп и писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника за 

ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  ушещёе 

у дебауама и прилагпѐаваое 

језишкпг израза 

кпмуникауивнпј сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да у 

писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају у 

службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

  Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмеуа 
Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 
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времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје и 

прпдукује аргуменуацију 

за пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других људи, 

али и псппспбљаваое ушеника 

да сами гпвпре п свпјим 

хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких суукуура 

крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 
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Писаое рада на уемз My 

perfect day 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past Simple 

and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

 

Unit 4 Eat, drink 

and be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot of, 

a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 
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Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и 

размеоује мищљеоа са 

другим ушеницима на уему 

хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  
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Unit 6 The way I 

see it 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева у 

свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Ушеник кприсуи кпмпарауив 

и суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 

  

 

 Business English 

Unit 1 A new job 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

 

 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику . 
 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп слущаоа 

или уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, фпрму- 

ларима, пзнакама, 

еуикеуама), 

разуме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време), 

у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе реши, 

инуернаципнализме, 

изразе и решенице (нпр. 

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

Ушеник разуме важнпсу 

лишне акуивације и 

ппказује иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних месуа, 

нашин функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у свеуу 

бизниса). Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 
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у 

пгласима, на плакауима) 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге. 
   

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације и 

разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева.  Дппринпси 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

правилима заједнишкпг 

рада и придржава их се 

упкпм заједнишкпг рада. 

 

Unit 2 

Organisations and 

roles 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

Псппспбљаваое 

 

 

 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај и 

смисап краёих уексупва и 

схемауских приказа 

(саппщуеоа,фпрмулара 

са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама/кпмпјууеру, 

декларације п 

прпизвпдима, упуусува 

за 

уппуребу и примену), 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап и 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 
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прпшиуаних 

уексупва. 

 
  

задужеоа 

на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп  
  

 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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оима 

 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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РУКПМЕТ 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:Ж.ИВАНПВИЋ,И.ПГОАНПВИЋ-ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТПВА,КРУГ-БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

 

Лпгика.скуппви и 

функција 

 

Пснпвни ппјмпви 

мауемауишке 

лпгике 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

скуппвима 

Пснпвне пспбине 

функције 

Правилп збира и 

прпизвпда у 

рещаваоу 

прпблема 

кпмбинауприке 

Израз и исказ,уашнпсу исказа или исказне 

фпрмуле 

Пдреди елеменуе скупа,пресек,унију или 

разлику скуппва 

Декарупв прпизвпд 

Дпмен и кпдпмен функције 

Кпмппзиција и инверзна функција 

Рещаваое једнпсуавнијих прпблема 

кпмбинауприке 

 

 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникација и 

сарадоа, 

рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенције за 

ушеое, рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

 

Физика 

Хемија 

Рашунпвпдсувп и 

псуали из групе 

екпнпмских 

предмеуа 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

 

 

 

Реални брпјеви и 

раципнални 

алгебарски изрази 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п реалним 

брпјевима 

Апсплууна и 

релауивна грещка 

брпја или 

брпјшанпг израза 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

пплинпмима 

Квдрау 

бинпма,разлика 

квадрауа,куб 

Разликпваое разлишиуих записа брпја у скупу 

N,Z,Q,R предсуављаое на реалнпј правпј и 

ппреѐеое 

Израшунаваое вреднпсуи израза уз ппщупваое 

редпследа пперација 

Пдреѐиваое апсплууне и релауивне грещке при 

запкругљиваоа брпја и правила 

запкругљиваоа 

Пперације са пплинпмима 

Расуављаое пплинпма на шинипце и примена у 

уреѐеоу алгебарскпг израза 
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бинпма,збир и 

разлика кубпва 

Расуављаое 

пплинпма 

НЗС и НЗД 

пплинпма 

 

 

 

 

Прпппрције и 

прпценуни 

 рашун 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

прпппрцијама и 

прпценунпм 

рашуну 

Примена 

прпппрција и 

прпценунпг рашуна 

на рещаваое 

кпнкреуних 

прпблема 

 

 

Израшунаваое дела неке велишине 

Израшунаваое неппзнаупг шлана прпппрције 

Прпсуа и слпжена прпппрција 

Разликпваое дирекуне и пбрнууе и оихпва 

примена 

Рещаваое прпблема рашуна смеще и ппделе 

Рещаваое прпблема прпценунпг и прпсупг 

камаунпг рашуна 

 

 

 

 

 

 

Гепмеурија 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа из 

гепмеурије 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п урпуглу и 

шеувпрпуглу 

Пбнављаое и 

примена Талеспве 

уепреме 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

изпмеуријским 

урансфпрмацијама 

Разлика пснпвних и изведених ппјмпва у 

гепмеурији 

Разликпваое углпва 

(суплеменуни,кпмплеменуни,унакрсни,суседни) 

Елеменуи урпугла и разлике пп велишини 

унууращоих углпва или сураница 

Знашајне уашке урпугла са кпнсурукцијпм 

Врсуе шеувпрпуглпва 

Примена Талеспве уепреме на ппделу дужи 

Слишнпсу урпуглпва 

Пресликаваое пбјекуа изпмеуријским 

урансфпрмацијама 
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Линеарне 

једнашине и 

неједнашине 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п линеарнпј 

једнашини, 

неједнашини и 

функцији 

Анализа прпблема 

на пснпву графика 

Примена знаоа п 

линеарним 

једнашинама, 

неједнашина и 

сисуема исуих на 

рещаваое 

реалних прпблема 

Дефинисаое и рещаваое линеарних једнашина 

Примена на рещаваое прпблема 

Дефиниција линеарне функције и оенп 

графишкп предсуављаое 

Рещаваое линеарне неједнашине и графишкп 

предсуављаое скупа рещеоа 

Рещаваое сисуема линеарних једнашина 2*2 и 

3*3 

Примена сисуема једнашина и неједнашина на 

рещаваое прпблема 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,индивидуални,групни 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка.хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирка,калкулаупр,прибпр за гепмеурију 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.   2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.6.    2.МА.1.2.8.     

2.МА.1.4.2.     2.МА.2.1.4.     2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2.   

 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

с

ув
п

 и
 

и
н

ф
п

р
м

а

уи
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да расппзна 

сурукууру и принцип рада 

рашунара, и знашј инфпрмауике за 

3.Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама. 

4.Дигиуална м
ау

ем
ау

и
кп

м
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 функципнисаое и  развпј 

друщува. 

кпмпенуеција. 

Пбрада уексуа 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое  прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи сампсуалнп да 

кприсуи прпграм за пбраду уексуа 

и уабеларник ппдауака и 

креираое дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, слика и уабела. 

Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое ушеника за рад 

са уабелама 

 

Да сампсуалнп креира уабелу и 

ради разне врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

прављеое презенуација 

Да сампсуалнп креира и прави 

презенуације. 

Инуернеу и елекурпнска 

кпмуникација 

 

Уппзнаваое и псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних апликација. 

Да акуивнп кприсуи сервисе 

инуернеуа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Исуприја 

 

 

Увпд 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним меупдама рада 

исупријске науке. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним елеменуима 

хрпнплпгије и оене уппуребе 

у исупријскпм кпнуексуу. 

• Ппзнаваое перипдизације 

исуприје. 

• Ппзнаваое пбележја 

праисуприје и оених 

најважнијих лпкалиуеуа у 

Еврппи и Србији. 

• дефинище ппјам исуприје; 

• разликује исуприју кап науку и кап насуавни 

предмеу; 

• именује и разликује пснпвне временске 

пдреднице (гпдину, деценију, век, миленијум, 

еру); 

• лпцира пдреѐени хрпнплпщки ппдауак у 

пдгпварајуёи миленијум, век и деценију; 

• преппзна разлишиуе нашине рашунаоа времена у 

прпщлпсуи и садащопсуи; 

• наведе пснпвне исупријске перипде у развпју 

шпвешансува и пдреди гранишне даууме кпји их 

деле; 

• дефинище ппјам исупријских извпра и 

ппзнаје оихпву пснпвну ппделу; 

• пбјасни знашај исупријских извпра у изушаваоу и 

разумеваоу прпщлпсуи; 

• разликује исупријске извпре пд исупријске 

лиуераууре 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

 

Српски језик  

Ликпвна кулуура 

Музишка кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Гепграфија 

Спциплпгија 

Верска насуава 

 Цивилизације 

 суарпг века 

•Уппзнаваое са глпбалним 

прегледпм цивилизација 

суарпг века. 

• Разумеваое пснпвних 

пдлика цивилизација суарпг 

века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

цивилизацијама суарпг века. 

• Разумеваое пдлика религија 

и верских схвауаоа у суарпм 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурицивилизација суарпг 

века и оеним главним 

• ууврди пснпвне преуппсуавке за насуанак 

цивилизација суарпг века; 

• именује најважније цивилизације еппхе суарпг 

века; 

• наведе и лпцира најважније цивилизације из 

најранијегперипда исуприје шпвешансува 

(Меспппуамија, 

Египау, Јудеја, Феникија, Криу, Индија, Кина); 

• пдреди пснпвне пдлике и најважније уекпвине 

цивилизација Далекпг исупка (Индија, Кина); 

• ппище друщувене сурукууре у најважнијим 

државама суарпг века; 

• пбјасни државнп уреѐеое цивилизација Суарпг 

исупка ануишке Гршке и Рима; 

• наведе религијске сисуеме и оихпве главне 

пдлике унајважнијим државама суарпг века; 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 
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уекпвинама. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у цивилизацијама 

суарпг века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐа 

цивилизација суарпг века на 

савремени свеу. 

• наведе врсуе писама цивилизација суарпг века и 

преппзна оихпве пспбенпсуи; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреда 

најзнашајнијих држава суарпг века 

• ппище нашин живпуа припадника разлишиуих 

друщувених слпјева у државама суарпг века; 

• именује најзнашајнија привредна, наушна и 

кулуурна дпсуигнуёа цивилизација суарпг века; 

• наведе главне уекпвине цивилизација суарпг 

века усавременпм дпбу и преппзна оихпв знашај; 

• упши, наведе и уппреди слишнпсуи и разлике 

измеѐу ппјава и прпцеса из исуприје суарпг века 

саппјавама и прпцесима у савременпм друщуву. 

  

Еврппа и  

Средпземље 

у средоем 

веку 

•Разумеваое пснпвних 

пдлика еппхе средоег века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

средоем веку. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа у средоем 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

средопвекпвнпј кулуури и 

оеним главним уекпвинама. 

• исуакне пдлике перипда средоег века и упши 

пснпвне разлике у пднпсу на ануишку еппху; 

• лпцира пдреѐени исупријски дпгаѐај или ппјаву 

на временскпј ленуи средоег века; 

• пбјасни фпрмираое феудалне друщувене 

сурукууре и вазалне пднпсе; 

• ппище, на примеру Визануије, Франашке, 

Француске, Енглеске и Немашке, друщувену 

сурукууру и државнп 

уреѐеое у средоем веку; 

• наведе и пбразлпжи прганизаципну сурукууру 

правпславне и кауплишке цркве; 

• сагледа знашај Великпг раскпла и оегпве 

ппследице; 

• ппище насуанак и щиреое ислама; 

• разуме узрпке и ппследице крсуащких раупва 

  

  

Срби и 

оихпвп 

пкружеое 

у средоем  

веку 

•Прпщириваое знаоа п 

исуприји српских држава у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

• лпцира пдреѐени дпгаѐај или ппјаву из српске 

средопвекпвне исуприје на временскпј ленуи; 

• ппище друщувену сурукууру и државнп уреѐеое 

српских земаља у средоем веку; 

• наведе пдлике српске државнпсуи у средоем 

веку; 
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српским земљама у средоем 

веку. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

средои 

век у наципналнпј исуприји. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа кпд Срба у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм наслеѐу Срба у 

средоем веку. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама у 

средоем веку. 

• Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

• упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српских држава усредоем веку; 

• упши знашај религије кпд Срба у средоем веку и 

оен 

ууицај на кулуурнп суваралащувп; 

• именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре у средоем веку; 

• наведе и ппище највеёа кулуурна дпсуигнуёа 

кпдСрба у средоем веку; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

српским 

земљама у средоем веку; 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у српским земљама у 

средоем веку 

• наведе главне уекпвине српске средопвекпвне 

кулууре и упши оихпву присуунпсу у савременпм 

дпбу; 

• преппзна знашај средопвекпвне државнпсуи 

за насуанак мпдерне српске државе. 

  

 

Еврппа и  

свеу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Суицаое знаоа п исуприји 

најзнашајнијих еврппских 

држава 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

Еврппи пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Разумеваое знашаја ппјаве 

прпуесуануизма. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурним дпсуигнуёима у 

перипду пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у исуприји Еврппе; 

• сагледа знашај и ппследице великих гепграфских 

пукриёа; 

• ппище, на примеру Француске, Енглеске, 

Пруске, Аусурије, Русије и Щпаније, друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое у апсплууисуишким 

мпнархијама; 

• сагледа знашај рефпрмације и именује 

најзнашајнијапрпуесуанска ушеоа; 

• именује најважније суварапце еппхе хуманизма 

и ренесансе и наведе оихпва дела; 

• наведе најзнашајнија кулуурна и уехнишка 

дпсуигнуёа у перипду пд краја XV дп краја XVIII 

века; 
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• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у перипду пд краја XV 

дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐаперипда 

пд краја XV 

дп краја XVIII века на 

савремени свеу. 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

перипду 

пд краја XV дп краја XVIII века 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у перипду пд краја XV дп 

краја XVIII века; 

• наведе главне уекпвине перипда пд краја XV дп 

краја XVIII века и преппзна оихпв знашај у 

савременпм 

дпбу. 

  

Српски нарпд 

ппд суранпм 

влащёу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пплпжајусрпскпг нарпда ппд 

псманскпм,хабзбурщкпм и 

млеуашкпм влащёупд краја XV 

дп крајаXVIII века. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

перипдпд краја XV дп краја 

XVIII века унаципналнпј 

исуприји. 

• Упшаваое улпге српске 

цркве упшуваоу наципналнпг 

иденуиуеуа. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XV 

дп краја XVIII века у наципналнпј исуприји; 

• ппище друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое Псманскпг царсуваи 

пплпжај српскпг нарпда у оему; 

• лпцира на исупријскпј каруи најважније правце 

ипбласуи сепба српскпг нарпда; 

• упши ппследице сепба српскпг нарпда; 

• пбјасни пплпжај Срба у Хабзбурщкпј мпнархији; 

• упши ппследице прпцеса исламизације, 

ппкауплишаваоа и унијаёеоа Срба; 

• изведе закљушак п улпзи српске цркве у 

пшуваоунаципналнпг иденуиуеуа; 

  

  • Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм суваралащуву Срба 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама пд 

краја XVдп краја XVIII века. 

• наведе најзнашајнија кулуурна дпсуигнуёа 

српскпг нарпда у перипдупд краја XV дп краја 

XVIIIвека; 

• иденуификује пснпвнепдлике привреде у 

српским 

земљама пд краја XV дпкраја XVIII века; 

• исуакне пдликесвакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева усрпским земљама у перипду 

пд краја XV дп краја XVIIIвека. 

Насуавна 

средсува: цруеж 

;дијаграм ;каруа 

;графикпн 

;мулуимедијална 

презенуација; 

филмпви  

 

 Дидакуишкп- Пблици рада:  фрпнуални; Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке    
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меупдишка 

рещеоа за 

псувариваое 

исхпда 

групни ; рад у парпвимa ; 

уимски ; индивидуални 

●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних 

радпва 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета истприја: 

Оснпвни нивп:  

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних истпријских и ппјмпва истпријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кпристи хрпнплпщке термине у пдгпварајућем истпријскпм и савременпм кпнтексту. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје истпријски прпстпр на истпријскпј карти. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсти и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгађаје из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсталнп прикупља и разврстава разлишите извпре инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти у функцији истраживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппстпје разлишита виђеоа исте истпријске ппјаве на пснпву ппређеоа вище истпријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп интерпретира истпријски наратив и саппщтава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщтава резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу текстуалне word датптеке (фајла). 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје истпријску димензију савремених друщтвених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улпгу истпријских лишнпсти у пбликпваоу савремене државе и друщтва. 

2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према културнп-истпријскпм наслеђу сппственпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сећаоа на важне лишнпсти, дпгађаје и ппјаве из прпщлпсти нарпда, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5. Упшава елементе интеркултуралних пднпса и преппзнаје вреднпсти друщтва заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 

2.ИС.1.3.6. Ппреди истпријски и савремени кпнтекст ппщтпваоа људских права и активнп ушествује у интеркултуралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елементе и ппследице истпријских кпнфликата и криза са циљем развијаоа тплеранције, културе дијалпга и сензибилитета за спрешаваое 

пптенцијалних кпнфликата. 

Средои нивп:  Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 
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2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсти пдређених истпријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује истпријске ппјаве на истпријскпј карти и преппзнаје истпријски прпстпр на гепграфскпј карти. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсти, прпцесе, ппјаве, дпгађаје из наципналне и ппщте истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релевантнпст и квалитет разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти и примеоује их у истраживаоу и презентацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација и 

упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишитпг истпријскпг трајаоа и упшава слишнпсти и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и истпријски кпнтекст. 

Напредни нивп: Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпст истпријскпг прпстпра у разлишитим перипдима, уз упптребу истпријске, гепграфске и савремене пплитишке карте. 

2.ИС.3.1.2. Критишки прпсуђује важне прпцесе, ппјаве, дпгађаје и лишнпсти из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву истраживаоа разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсти и разлике у тумашеоима исте истпријске ппјаве на пснпву разлишитих истпријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа и аргументпванп брани изнете ставпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презентује резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу нпвих технплпгија. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у истпријскпм кпнтексту и на пснпву дпбијених резултата извпди закљушке. 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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БИПЛПГИЈА 

Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са 

предмеупм и 

знашајем циуплпгије 

кап наушне 

дисциплине 

-Уппзнаваое са 

пспбинама живих 

биёа и нивпима 

прганизације 

биплпщких сисуема 

-Схвауаое знашаја 

фпупсинуезе и 

ёелијскпг дисаоа 

-Разумеваое 

прпцеса кпји се 

пдигравају упкпм 

ёелијскпг циклуса 

-Разумеваое упка и 

знашаја ёелијских 

депба 

-Дефинище предмеу 

прпушаваоа циуплпгије 

-наведе главне пспбине 

живих биёа и нивпе 

прганизације биплпщких 

сисуема 

-пбјасни хемијску 

сурукууру ёелије 

-пбјасни функцију 

ёелијских прганела 

-пбјасни разлике измеѐу 

биљне и живпуиоске 

ёелије 

-пбјасни упк и знашај 

кљушних меуабплишких 

прпцеса: фпупсинуезе и 

ёелијскпг дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг 

циклуса 

-пбјасни упк и знашај 

миупзе и мејпзе 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација 

(уважаваое 

сагпвпрника, слпбпда у 

изражаваоу суавпва, 

мищљеоа) 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Уме да наведе пснпвне 

ппјмпве и шиоенице п 

прганизацији 

наследнпг мауеријала. 

Уме да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве. 

Разуме мплекуларне 

пснпве наслеѐиваоа и 

ппвезанпсу  бплесуи са 

прпменама на 

генеуишкпм Уме да да 

пбразлпжи пснпвне 

генеуишке ппјмпве , 

уиппве наслеѐиваоа и 

генеуске наследне 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни 

сурукуурну и 

функципналну 

ппвезанпсу пснпвних 

Здравсувена кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп, генеуика 

 

 

Пснпви физиплпгије 

шпвека 

 

 

Разумеваое 

физиплпщких 

прпцеса у људскпм 

прганизму 

-пбјасни насуанак и 

пренпс нервних импулса 

-илусурује прпсу 

рефлексни лук 

-пбјасни улпгу нервнпг 

сисуема 

-пбјасни мищиёну 

кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних 

пргана 

-дефинище ппзицују и 

улпгу жлезда са 

унууращоим лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  

крви и лимфе 
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-пбјасни граѐу и улпгу 

срца и крвних судпва и 

неурпхумпралну 

регулацију сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у 

плуёима и укивима и 

нервну регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, 

респрпцију хране и 

неурпхумпралну 

регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу 

екскреупрних пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 

ёелијских прпцеса и 

разуме разлпге 

ёелијске 

диференцијације. 

 

Биплпгија развиёа 

шпвека 

 

-Уппзнаваое са 

пснпвним фазама 

развиёа шпвека 

-Разумеваое 

прпцеса пплнпг 

сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе 

спермаупгенезе и 

ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе 

инураууеринпг развиёа 

-пбјасни насуанак укива и 

зашеука пргана 

-ппище прпмене кпје се 

дпгаѐају у прганизму пд 

рпѐеоа дп пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

 

 

 

 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких пспбина 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое 

пснпвних принципа 

наслеѐиваоа 

пспбина 

-уппреди ДНК, хрпмауин, 

хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, 

генпуип, фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина 

(Менделпва правила) 

-пбјасни уиппве 

наслеѐиваоа пспбина 
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-пбјасни врсуе и узрпке 

мууација 

наведе наследе бплесуи 

шпвека и оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

 

-Разумеваое 

прпблема везаних 

за перипд 

пдрасуаоа 

-Схвауаоа улпге и 

знашаја ппрпдице 

-Разумеваое 

прпблема 

ппвезаних са 

ризишним 

ппнащаоем 

-преппзна прпблеме 

везане за перипд 

пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 

-ппище биплпщку 

функцију ппрпдице 

-дефинище ппјам 

„планираое ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п 

нежељене уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу 

абпрууса пп здравље 

жене 

-наведе пблике ризишнпг 

ппнащаоа, најшещёе 

пплнп пренпсиве бплесуи 

и бплесуи зависнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 
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ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:    С. Ђукиё, Р. Никплајевиё, М. Щурјанпвиё "Ппщуа хемија за први разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград,  

          В. Павлпвиё, Р. Маркпвиё "Прганска хемија за II или III или IV разред средое щкпле" ЗУНС, Бепград, 2008. и 

                                   М. Јпвеуиё "Непрганска хемија за 1. и 2. разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград, 2008. 

                            

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Ушеник ёе мпёи да : 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

 

СУПСТАНЦЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи супсуанци 

Разумеваое пднпса измеѐу 

сурукууре супсуанци и оихпвих 

свпјсуава  

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

 

 

 

 

 

 

 

пбјащоава квануиуауивнп знашеое 

симбпла и фпрмула 

пбјасни елекурпнеууралнпсу аупма  

пбјасни ппјам изпуппа и примену 

изпуппа 

разликује аупм пд јпна  

пдреди брпј валенуних елекурпна  

разуме ппјам релауивне аупмске масе и 

релауивне мплекулске масе 

разуме ппјам кплишине супсуанце и 

ппвезанпсу кплишине супсуанце са маспм  

пбјасни узрпк хемијскпг везиваоа аупма 

и уиппве хемијских веза  

разликује јпнску везу пд кпваленуне везе  

разликује неппларну пд ппларне 

кпваленуне везе 

разликује аупмске, мплекулске и јпнске 

крисуале 

разуме да свпјсува хемијских једиоеоа 

зависе пд уипа хемијске везе пписује 

пснпвне каракуерисуике меуалне везе; 

пбјасни знашаји примену силицијума и 

германијума у елекурпници; 

разликује дијамагнеуишне, 

парамагнеуишне и ферпмагнеуишне 

супсуанце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 
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-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперзни сисуеми   

 Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа пднпса кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квалиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квануиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја примене 

дисперзних сисуема у  

свакпдневнпм живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

пбјасни да су дисперзни сисуеми смеще 

вище шисуих супсуанци 

разликује дисперзну фазу и дисперзнп 

средсувп 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

пбјасни ппјам и навпди примену 

аерпспла, суспензија, емулзија и 

кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 

расувпрљивпсу супсуанци 

израшуна масени прпценуни садржај 

расувпра 

разуме ппјам кплишинске кпнценурације 

расувпра 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа пдржаоа 

мауерије крпз принципе пдржаоа 

масе и енергије 

Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа хемијских реакција 

Развпј хемјскпг мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа, 

развпј псеуљивпсуи за прпблеме и 

сппспбнпсуи рещаваоа прпблема 

Развпј сппспбнпсуи кпмуникације 

у хемији 

 

пбјащоава да хемијска прпмена знаши 

насуајаое нпвих супсуанци, раскидаоем 

суарих и сувараоем нпвих хемијских веза 

разликује рекације синуезе и анализе 

напище једнашине за хемијске реакције 

врщи суехипмеуријска израшунаваоа 

пписује егзпуремне и ендпуремне 

реакције 

навпди факупре кпји ууишу на брзину 

хемијске реакције 

илусурује примерима знашај хемијске 

равнпуеже 

разликује кпнашне и равнпуежне 

хемијске реакције 

прикаже елекурплиу. диспцијацију 

киселина, база и спли хемијским 

једнашинама 

разликује киселу, базну и неууралну 

средину на пснпву пХ вреднпсуи 

расувпра 
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пбјасни ппјам елекурплиуа,разуме знашај 

и наведе примену елекурплизе 

да пбјасни ппјам кпрпзије и разуме 

знашај защуиуе пд кпрпзије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

 

 

 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

 

 

Разумеваое пднпса сурукууре 

супсуанци и оихпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја примене 

елеменауа и једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду и 

свакпдневнпм живпуу 

Разумеваое знашаја и примене 

елеменауа, једиоеоа и легура у  

уех н иш кп-уехнпл п щ к и м 

прпцесима 

 

пбјасни перипдишну прпмену свпјсуава 

елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма племениуих 

гаспва 

разликује меуале, немеуале и меуалпиде 

пписује каракуерисуишна свпјсува 

немеуала: впдпника, кисепника. азпуа, 

угљеника. силицијума, фпсфпра. 

сумппра, хлпра и оихпвих важнијих 

једиоеоа, оихпву примену у суруци, кап 

и оихпв биплпщки знашај 

пписује каракуерисуишна свпјсува меуала: 

науријума, калијума, магнезијума, 

калцијума, алуминијума и плпва и 

оихпвих важнијих једиоеоа, оихпву 

примену у суруци , кап и оихпв 

биплпщки знашај 

пписује ппщуа свпјсува прелазних меуала 

и важнијих једиоеоа и оихпву примену 

у суруци 

пписује свпјсува аупма угљеника у 

прганским мплекулима 

навпди класификације прганских 

једиоеоа (према елеменуарнпм сасуаву, 

уипу хемијских веза и функципналним 

групама) 

пбјасни зависнпсу хемијских свпјсуава 

прганских једиоеоа пд сурукууре 

оихпвих       мплекула 

илусурује примерима биплпщки знашај 

прганских једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм живпуу 
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 ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

-Развпј пдгпвпрнпг суава према 

кприщёеоу супсуанци у 

свакпдневнпм живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

-Разумеваое и прпсуѐиваое 

нашина пдлагаоа и унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша живпуне 

средине 

 

 

 пбјасни щуеунп дејсувп неких супсуанци 

на живпуну средину и здравље људи 

навпди најшещёе извпре загаѐиваоа 

аумпсфере, впде и ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа впде и 

ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг пдлагаоа 

секундарних сирпвина 

пбјасни какп се правилнп пдлаже 

елекурпнски пупад 

пбјасни знашај рециклаже елекурпнскпг 

пупада 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.   2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2  2 ХЕ.1.4.3.    2 ХЕ.1.4.4 

 2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2.ХЕ.2.2.1  2.ХЕ.2.2.1. 2.ХЕ.2.2.2.  2.ХЕ.2.2.3.  2.ХЕ.2.2.5. 2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2    2.ХЕ.2.3.3    2.ХЕ.2.3.4   2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1   2 ХЕ.3.1.2   ХЕ.3.1.3    2ХЕ.3.2.4   2ХЕ.3.3.1   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.4.2   2.ХЕ.3.4.3   2.ХЕ.3.5.1   2.ХЕ.3.5.2 
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ПРИНЦИПИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за први разред  - Драгана Бпгданпвиё, Гпрдана Иванищевиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
р

и
н

ц
и

п
и

 е
кп

н
п

м
и

је
 

 

1. Насуанак и 

развпј 

екпнпмске 

мисли 

 

  суицаое знаоа п 

екпнпмији кап 

науци 

 

Ушеник је у суаоу да :   

- пбјасни насуанак пплиуишке екпнпмије 

- дефинище предмеу изушаваоа 

екпнпмије кап науке 

- разликује щкпле екпнпмске мисли 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблема 

Исуприја, 

Ппслпвна 

екпнпмије, 

Мауемауика 

 

2. Прпцес 

друщувене 

прпизвпдое 

кап предмеу 

изушаваоа 

пплиуишке 

екпнпмије 

 

  суицаое 

пснпвних знаоа п 

прпцесу друщувене 

прпизвпдое 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- дефинище ппјам прпизвпдое и 

друщувене прпизвпдое 

- пбјасни пснпвне факупре прпизвпдое 

- разликује уехнишку и друщувену сурану 

прпизвпдое 

- пбјасни прпизвпдне снаге и 

прпизвпдне пднпсе 

- ппище нашин прпизвпдое и 

друщувенп-екпнпмску фпрмацију 

- наведе и разуме екпнпмске принципе 

 

3. Пснпвни 

ппјмпви п 

друщувенпј 

прпизвпдои  

- суицаое знаоа п 

пснпвним 

ппјмпвима у 

друщувенпј 

прпизвпдои  

 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппвеже прпизвпдоу и људске ппуребе 

- дефинище друщувену и уехнишку 

ппделу рада 

- разликује пснпвне пблике друщувене 

ппделе рада 

- пбјасни ппделу рада у савременим 

услпвима 

- ппище сразмеран расппред 

друщувенпг фпнда рада на разлишиуе 

делаунпсуи  



 46 

- разликује ДБП, ДП и НД 

- пбјасни факупре кпји ууишу на ДБП 

- разуме сурукууру ДБП-а 

- дефинище ппуребан прпизвпд и вищак 

прпизвпда 

- Дефинище ппјам друщувене 

репрпдукције 

- Наведе и пбјасни пблике и фазе 

друщувене репрпдукције 

- графишки прикаже пблике друщувене 

репрпдукције  

 

4. Рпбна 

прпизвпдоа и 

оене 

закпниупсуи 

 

- суицаое знаоа п 

рпбнпј прпизвпдои 

и оеним 

каракуеерисуикама 

- уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм 

рпбе и оеним 

каракуерисуикама 

- уппзнаваое 

ушеника са закпнпм 

вреднпсуи и 

делпваоем 

уржищнпг 

механизма 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- наведе разлике измеѐу наууралне и 

рпбне прпизвпдое 

- пбјасни ппјам рпбе и наведе оена 

свпјсува 

- разликује уеприју у уумашеоу 

вреднпсуи рпбе 

- пбјасни изражаваое велишине 

вреднпсуи рпбе 

- дефинище ппјам прпмеуне вреднпсуи 

- пбјасни развпј пблика изражаваоа 

вреднпсуи рпбе 

- дефинище ппјам нпвца 

- наведе и пбјасни функције нпвца 

- разликује пблике нпвца 

- дефинище ппјам инфлације и 

дефлације 

- разликује париуеу нпвца и девизни 

курс 

- пбјасни девалвацију и ревалвацију 

- наведе каракуерисуике закпна 

вреднпсуи 

- дефинище уржищну вреднпсу и 

уржищну цену 

- пбјасни механизам ууврѐиваоа 
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уржищне цене 

- пбјасни закпн ппнуде и уражое 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп- дијалпщка, кпмбинпвана, рад на уексуу 

 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија за први и други разред екпнпмске щкпле, ауупри Б. Паунпвиё, М. Дпбријевиё, завпд за учбенике,Ђ. Калишанин, С 

суефанпвиё, Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппслпвна екпнпмија 

Предузеёе 

 

 

Суицаое знаоа п 

предузеёу кап 

снпвнпм субјекуу 

привреде 

Ушеник ёе биуи у суаоу да 

дефинище ппјам 

предузеёа, елеменуе, 

средсува, да разликује 

врсуе предузеёа и 

пкружеое 

Суешена уепријска 

знаоа ушеникмпже 

ппредиуи са 

кпнкреуним 

примерима из праксе. 

 

 

Суешена знаоа 

ушенику ппмажу да 

разуме 

функципнисаое 

предузеёа и оегпву 

сурукууру, да уппреди 

са предузеёем из 

пкружеоа 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

Екпнпмија 

Ппслпвне функције 

предузеёа 

 

 

Суицаое знаоа п 

ппслпвним 

функцијама у 

предузеёу 

Ушеник ёе биуи у суаоу да 

дефинище ппјам 

функције, разликује 

веруикалне и 

хпризпнуалне, да схвауа 

пснпвне функције, 

ппслпве, знашај и 

прганизацију функција 

прпизвпдое, набавке, 

прпдаје, складищуа, 

урансппруне, фин. Раш. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 



 48 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува:Тексууална, визуелна 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 1. 2. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекиё   

                         Збирка задауака за први и други разред екпнпмске щкпле, група ауупра, Завпд за учбенике, 2008; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Рашунпвпдсувенп 

пбухвауаое импвине 

привреднпг друщува и 

извпра оенпг 

финансираоа 

 

 

Схвауаое улпге и 

знашаја рашунпвпдсува 

и рашунпвпдсувених 

инфпрмација у 

ппслпвнпм 

пдлушиваоу 

Уппзнаваое са ппјмпм 

рашунпвпдсува и 

коигпвпдсува 

Уппзнаваое са 

правним пснпвпм 

рашунпвпдсува 

Суицаое знаоа п 

ууицају ппслпвних 

дпгаѐаја на импвину и 

оенп ппреклп 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем 

коигпвпдсувене 

дпкуменуације у 

евиденуираоу 

ппслпвних дпгаѐаја 

Псппспбљаваое за 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Дефинище ппјам и 

предмеу 

рашунпвпдсува 

Разликује делпве 

рашунпвпдсува 

Наведе кприснике 

рашунпвпдсувених 

инфпрмација 

Ппјмпвнп разликује 

рашунпвпдсувп и 

коигпвпдсувп 

Наведе циљ, задауке и 

меупде коигпвпдсува 

Наведе сисуеме 

коигпвпдсува 

Наведе правни пснпв 

рашунпвпдсува 

Иденуификује, 

преппзна, ппслпвни 

дпгаѐај 

Пбјасни ууицај 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг, уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама  - уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

Пснпви екпнпмије, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

Пснпви екпнпмије, 

 

 

 

 

 

Савремена ппслпвна 
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ппщупваое и примену 

пснпвних 

коигпвпдсувених 

принципа уреднпсуи 

Развијаое сппспбнпсуи 

за рашунпвпдсувенп 

ууврѐиваое и 

приказиваое импвине 

Развијаое 

рашунпвпдсувене 

лпгике 

 

ппслпвних дпгаѐаја на 

прпмене суаоа 

импвине 

Пбјасни ппјам, 

елеменуе и врсуе 

коигпвпдсувене 

дпкуменуације 

Наведе врсуе и циљеве 

кпнурпле 

коигпвпдсувених 

дпкуменауа 

Наведе нашине, 

разлпге и врсуе шуваоа 

коигпвпдсувених 

дпкуменауа 

Пбјасни принципе 

уреднпг коигпвпдсува 

Дефинище средсува и 

извпре средсуава 

Прави разлику измеѐу 

средсуава и извпра 

средсуава 

Пбјасни уермине 

акуиве и пасиве 

Щемауски прикаже 

средсува и извпре 

средсуава 

Примени пснпвну 

рашунпвпдсувену 

једнашину 

Пбјасни ппјам и знашај 

инвенуарисаоа 

Наведе циљ и врсуе 

инвенуарисаоа 

Сасуави ппшеуни 

инвенуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кпресппнденција, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

 

 

Пснпви екпнпмије, 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ууврди разлику измеѐу 

суварнпг и 

коигпвпдсувенпг 

суаоа 

Дефинище биланс 

суаоа 

Пбјасни нашелп 

билансне равнпуеже 

Сасуави биланс суаоа 

на пснпву ппшеунпг 

инвенуара 

Пбјасни ууицај 

ппслпвних дпгаѐаја на 

прпмене суаоа 

импвине 

Сасуави низ 

сукцесивних биланса 

Ращшлани биланс на 

кпнуа 

Дефинище кпнуа – 

коигпвпдсувене 

рашуне 

Разликује пблике и 

врсуе кпнуа 

Пбјасни правила 

евиденуираоа на 

акуивним и пасивним 

кпнуима 

Сасуави биланс на 

пснпву суаоа на 

кпнуима 

Примеоује правила 

евиденуираоа на 

кпнуима суаоУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савремена ппслпвна 

кпресппнденција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

 

 

2. 

Сисуем двпјнпг 

Псппспбљаваое за 

евиденцију ппслпваоа  

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 
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коигпвпдсува 

 

 

пп сисуему двпјнпг 

коигпвпдсува крпз 

прпписане ппслпвне 

коиге 

Пбјасни ппјам двпјнпг 

коигпвпдсува 

Дефинище нашелп 

двпјнпсуи – дуалнпсуи, 

двпсурукпсуи 

Наведе ппслпвне 

коиге двпјнпг 

коигпвпдсува 

Пбјасни улпгу и знашај 

дневника 

Наведе ппсуупак 

коижеоа крпз 

дневник 

Пбјасни улпгу и знашај 

главне коиге 

Пбјасни улпгу и знашај 

ппмпёних коига 

Пувара ппслпвне 

коиге двпјнпг 

коигпвпдсува на 

пснпву биланса 

Евиденуира ппслпвне 

прпмене крпз дневник 

и главну коигу 

Сасуави прпбни и 

крајои биланс 

Закљуши дневник и 

главну коигу 

Наведе узрпке и врсуе 

коигпвпдсувених 

грещака 

Разликује фазе у 

пуклаоаоу 

коигпвпдсувених 

грещака 

Примени пдгпварајуёу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије, 

 

 

Савремена ппслпвна 

кпресппнденција 
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меупду и пуклпни 

насуалу 

коигпвпдсувену 

грещку 

Пбјасни знашај 

једнппбразнпсуи у 

коигпвпдсуву 

Дефинище кпнуни 

пквир 

Наведе принципе 

сасуављаоа кпнунпг 

пквира 

Кприсуи кпнуни пквир 

у евиденцији 

3. 

Евиденција нпвшаних 

средсуава 

Развијаое вещуина и 

кпмпеуенција за 

пбављаое плаунпг 

прпмеуа 

Псппспбљаваое за 

пбављаое 

благајнишких ппслпва 

Псппспбљаваое за 

плаёаоа прекп уекуёег 

– ппслпвнпг рашуна и 

шуваое ппслпвне уајне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Дефинище благајну и 

благајнишкп ппслпваое 

Наведе разлпге 

прганизпваоа 

ппмпёних благајни 

Ажурнп пппуоава 

благајнишки извещуај и 

прауеёу дпкуменуацију 

Уппреди суварнп и 

коигпвпдсувенп суаое 

нпвца у благајни 

Пппуни инсуруменуе 

плаунпг прпмеуа 

Исплауи акпнуацију за 

службени пуу 

Ликвидира пууни рашун 

Изврщи плаёаое 

гпупвинских рашуна 

Евиденуира 

благајнишкп ппслпваое 
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у финансијскпм 

коигпвпдсуву 

Пбјасни ппуребу и 

прпцедуру пувараоа 

уекуёег рашуна 

предузеёа 

Евиденуира прпмене 

на уекуёем рашуну пп 

пснпву извпда 

Пбјасни функцију 

прелазнпг рашуна у 

евиденцији нпвшаних 

средсуава 

Уппреди суаое на 

уекуёем и прелазнпм 

рашуну 

Впди уппредну 

евиденцију у благајни 

и на уекуёем рашуну 

4. 

Евиденција расхпда и 

прихпда 

 

 

 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

за правилнп 

кприщёеое, шуваое и 

пдгпвпрнпсу за 

средсува кпјим се 

ппслује 

Псппспбљаваое за 

евиденцију прихпда и 

расхпда са циљем 

ууврѐиваоа 

финансијскпг резулуауа 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Дефинище расхпде и 

прихпде 

Класификује расхпде и 

прихпде 

Наведе шеуири групе 

прпмена у вези са 

расхпдима и 

прихпдима кпје ууишу 

на биланс суаоа 

Пбјасни ууицај расхпда 

и прихпда на биланс 

суаоа 

Разликује ууицај 

расхпда и прихпда на 

капиуал 
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Пбјасни насуанак 

успещних кпнуа 

Пбјасни знашај 

успещних кпнуа 

Примени правила 

евиденуираоа на 

кпнуима расхпда и 

прихпда 

Евиденуира ппслпвне 

прпмене у вези са 

расхпдима и 

прихпдима крпз 

дневник и на кпнуима 

главне коиге 

Дефинище пбрашунски 

перипд 

Дефинище биланс 

успеха 

Пбјасни сурукууру 

биланса успеха и 

оегпв знашај 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка,рад на уексуу,симулација, суудије слушаја; 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал; 

 

 

САВРЕМЕНА ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ за први разред ССЩ, Завпд за учбенике Бепград ( Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё) 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 
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Увпд 

Уппзнаваое са ппјмпм 
и функцијама 
кпресппнденције у 
свакпдневнпм живпуу 
Уппзнаваое са 
пснпвним циљем и 
задацима предмеуа 
Суицаое пснпвних 
сазнаоа п средсувима 
за писаое и оихпв 
развпј крпз време 
Уппзнаваое са 
пснпвним услпвима за 
рад кпје уреба да 
ппседује савремена 
канцеларија 
Уппзнаваое са врсуама 
ппурпщнпг мауеријала 
кпји се кприсуи у 
канцеларијама 

Знаёе да дефинищу и 
наведу функције 
кпресппнценције у 
свакпдневнпм живпуу 
Знаёе щуа је циљ и щуа 
су задаци 
кпресппнденције кап 
предмеуа у щкпли 
Мпёи ёе да пбјасне 
какп су се развијала 
средсува за писаое 
крпз време 
Мпёи ёе да наведе и 
пбјасни услпве кпје 
уреба да задпвпљава 
савремена 
канцеларија 
Знаёе да набрпје и 
пбјасне какп се 
кприсуи разлишиу 
ппурпщни мауеријал у 
савременим 
канцеларијама 

Кпмуникација 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Сарадоа 
Рещаваое прпблема 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

Српски језик и 
коижевнпсу 
Правп 
 

Техника куцаоа Ппсебнп се уппзнају са 
улпгпм рашунара у 
савременпј 
кпресппнденцији и 
оегпвим делпвима 
Уппзнаваое ушеника са 
прпграмима за пбраду 
уексуа 
Уппзнаваое са врсуама 
и делпвима уасуауре 
Уппзнаваое са 
пснпвим правилима 
слеппг куцаоа 
Пбушаваое ушеника да 
правилнп укљуше, 
припреме се за рад и 

Ушеници ёе знауи кпја 
је улпга рашунара у 
савременпј 
кпресппнденцији и 
кпји су оегпви делпви 
Ушеници ёе знауи кпји 
се уренуунп прпграми 
за пбраду уексуа 
кприсуе у пракси 
Ушеници ёе мпёи да 
набрпје врсуе 
уасуауура пп 
разлишиуим 
криуеријумима и 
делпве уасуаууре 
Мпёи ёе да пбјасне и 



 56 

искљуше рашунар 
Ушеници се 
псппспбљавају у 
вещуини слеппг 
куцаоа на уасуауури 
рашунара. 

примене правила 
сисуема слеппг куцаоа 
Знаёе да правилнп 
укљуше, пбаве 
прпремне радое за 
рад на рашунару, а 
ппупм и да искљуше 
рашунар 
Ушеници ёе наушиуи 
правилп да куцају пп 
сисуему слеппг куцаоа 
 
 
 

Сампсуалнп 
пбликпваое уексупва 

Ушеници уше писаое 
наслпва и ппднаслпва 
Ушенице уше да 
преписују, сампсуалнп 
пбликују и израѐују 
уексупве у разлишиуим 
фпрмама 
Ушеници израѐују 
уесупве из рукпписа 
Ушеници израѐују 
уексупве на сураним 
језицима  
Ушеници уше да 
есуеуски пбликују 
уексупве у Word-у 

Знаёе да напищу 
правилп наслпв и 
ппднаслпв 
Знаёе да сампсуалнп 
пбликују уексупве пп 
фпрмама 
Знаёе да израѐују 
уексупве из рукпписа 
Знаёе да израѐују 
уексупве на сураним 
језицима 
Знаёе да есуеуски 
пбликују уексупве у 
Word-у 

Кпресппнденција Ушеници се уппзнају са 
знашајем, врсуама и  
лицима у 
кпресппнденцији. 
Ушеници се уппзнају са 
знашајем 
кпресппнденције у 
савременпм 
ппслпвнпм живпуу 
Ушеници вежбају 

Знаёе кпји је знашај, 
врсуе и лица кпја се 
ппјављују у 
кпресппнденцији 
Разумеёе знашај 
кпресппнденције у 
свакпдневнпм 
ппслпвнпм  живпуу 
Знаёе све биунп п 
сурукуури ппслпвних 
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препис ппслпвних 
писама 
Ушеници се уппзнају са 
врсуама ппслпвних  
писама, сурукуури и 
нашинима пбликпваоа. 
Суицаое знаоа п 
уппуреби суила и фраза 
у ппслпвнпј 
кпрсппнденцији 
Ушеници се уппзнају са 
врсуама ппслпвних 
писам у рпбнпм 
прпмеуу 
Ушеници суишу сазнаоа 
п нашинима ппслпвне 
кпмуникације измеѐу 
предузеёа, банака и 
псуалих праганизација 

писама 
Знаёе кпје су 
каракуерисуике 
ппслпвнпг суила у 
писаоу и кпје се фразе 
кприсуе у ппслпвнпј 
кпресппнденцији 
Разликпваёе врсуе 
писаних сасуава у 
рпбнпм прпмеуу и 
оихпве 
каракуерисуике 
Знаёе п нашинима 
ппслпвне кпмникације 
измеѐу предузеёа, 
банка и псуалих 
предузеёа 

Нашела ппслпвне 
кпресппнденције 

Суицаое знаоа п 
нашелима ппслпвне 
кпресппнденције 
Уппзнаваое са 
ппслпвним бпнупнпм у 
ппслпвнпј 
кпресппнденцији 
Вежбаое адресираоа 
писаних ппщиљки 
Суицаое занаоа п п 
упме какп се израѐују и 
какп се ради у 
уабелама 
Суицаое знаоа п 
уппуреби Инуернеуа у 
ппслпвнпј кпресп 

Знаёе да неведе и 
пбјасни нашела 
ппслпвне 
кпресппнденције 
Знаёе какп се уреба 
ппнащауи и 
изражавауи у складу са 
бпнупнпм у ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Знаёе да адресира 
писане ппщиљке 
Знаёе какп се израѐују 
и пппуоавају уабеле 
Знаёе какп се щаљу 
ппслпвна писма прекп 
Инуернеуа 
 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Насуавне меупде: дијалпщка, кпмбинпвана, прпјекуна насуава 
Насуавна средсува: учбеник, рашунари 

 

ЕКПНПМСКА ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, ппделпм и 
знашајем екпнпмске 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу екпнпмске 
гепграфије у сисуему 
наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и пракуишнпм 
применпм гепграфских 
сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај екпнпмске 
гепграфије  
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
екпнпмске 
гепграфије у 
сисуему наука и  
- преппзнаје знашај 
и пракуишну 
примену 
гепграфских 
сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру градива, 
акуивнп селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; уме 
да резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама - Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и нашине 
дпбијаоа ппдауака, да прпцеоује 
оихпву ппузданпсу и преппзна 
мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају екпнпмске  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка 
рещеоа за 
псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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б
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Суицаое знаоа п ппјму 
и класификацији 
прирпдних услпва и 
извпра и разумеваое 
меѐудејсува и 
размещуаја прирпдних 
ресурса у свеуу и у 
нащпј земљи.  
 

умеуи да дефинище размещуај 
прпизвпдое у свпјпј земљи и свеуу 
знауи ппјам прирпдних услпва и извпра 
знауи класификацију најзанашaјнијих 
прирпдних ресурса за ппуребе 
суанпвнищуа и привреде 
знауи да су прирпдни ресурси неједнакп 
размещуени на Земљинпј ппврщини 
схвауиуи меѐузависнпсу 
физишкпгепграфских и 
екпнпмскпгепграфских елеменауа 
гепграфске средине 
упшиуи прпблеме прекпмернпг загаѐеоа 
прпсупра и нашине оихпве защуиуе 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое - Акуивнп 
кпнсуруище знаое; упшава 
сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг; уме да резимира и 
елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и ппщуује 
другашије кулууре и урадиције 
и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима екпнпмске гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
екпнпмска креуаоа 

 Д
р

ущ
ув

ен
п

 -
ге

п
гр

аф
ск

и
 ф

ак
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р
и
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р
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и
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о
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Суицаое знаоа п 
пснпвним 
друщувенпгеoграфским 
факуприма и оихпвпм 
инуеракцијскпм пднпсу 
са прирпднп 
гепграфским 
елеменуима 
геппрпсупра 

знауи друщувенпгепграфске факупре 
развпја привреде 
суеёи знаое п брпју, динамици и 
гусуини насељенпсуи суанпвнищува 
свеуа и наще земље  
ппзнавауи пснпвне сурукууре 
суанпвнищува свеуа и наще земље 
знауи пснпвне уиппве насеља  
пбјасниуи факупре лпкације насеља и 
ууицај насеља на размещуај прпизвпдое 
схвауиуи узрпке и ппследице 
урбанизације  
разумеуи прпблеме прекпмернпг расуа 
градпва 
кприсуиуи разлишиуе извпре 
инфпрмација 
приказауи графишки и карупграфски 
суауисуишке ппдауке п суанпвнищуву 
свеуа и РС 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 
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Суицаое знаоа п ппјму, 
сурукуури и знашају 
привреде.  
 

схвауиуи ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на размещуај и развпј привреде 
у свеуу и у нащпј земљи 
знауи класификацију привредних 
делаунпсуи 
схвауиуи улпгу привреде у развпју 
ппјединих уериупријалних целина 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава друщувенп-геoграфске факупре и оихпве 
инуеракцијске пднпсе са прирпднп гепграфским елеменуима и сурукуурпм и знашајем привреде.   

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка 
рещеоа за 
псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 П
п

љ
п

п
р

и
вр

ед
a 

   
   

   
   

 

Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури и 
знашају 
ппљппривреде. 
 

Зна класификацију ппљппривреде и оен 
знашај у свеуу и кпд нас 
зна пснпвне каракуерисуике и 
уериупријални размещуај 
ппљппривредне прпизвпдое у свеуу и 
кпд нас 
схвауа ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на размещуај и развпј 
ппљппривреде у свеуу и у РС 
разуме уериупријални размещуај 
ппљппривредне прпизвпдое у свеуу  и 
РС 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје ппјам, сурукууру и знашај ппљппривреде; 
Примеоује знаое п ууицају прирпдних и друщувених факупра на размещуај и развпј 
ппљппривреде у свеуу и у РС 
 
 
 

пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

 И
н

д
ус

ур
и

ја
 

 

Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури и 
знашају индусурије  
 

схвауиуи ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на размещуај и развпј 
индусурије у свеуу и кпд нас 
знауи класификацију индусурије и оен 
знашај у свеуу и кпд нас 
пбјасниуи савремене уенденције у 
развпју индусурије и ппјединих 
индусуријских грана (елекурпнска 
индусурија) 
знауи пснпвне каракуерисуике и 
уериупријални размещуај индусуријских 
грана (енегеуика и рударсувп, 
меуалургија, мащинска ихдусурија, лака 
индусурија) у свеуу и кпд нас 
схвауиуи улпгу индусурије у развпју 
ппјединих уериупријалних целина 
кприсуиуи разлишиуе извпре 
инфпрмација 
приказауи карупграфски уериупријални 
размещуај индусуријске прпизвпдое у 
свеуу и РС 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  ппјам, сурукууру и знашај индусурије 
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Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури и 
знашају прпмеуа у 
свеуу и кпд нас. 
 

схвауиуи ууицај прирпдних и друщувених 
факупра на размещуај и развпј 
сапбраёаја у свеуу и кпд нас 
знауи пснпвне каракуерисуике 
разлишиуих грана сапбраёаја и  
уериупријални размещај најважнијих 
сапбраёајница у свеуу и кпд нас 
пписауи мпдерни развпј прпмеуа у свеуу 
и кпд нас 
схвауиуи ууицај уерцијарнпг секупра на 
укупан привредни развпј ппјединих 
уериуприја 
кприсуиуи разлишиуе извпре 
инфпрмација- Инуернеу 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 
Ппзнаје сурукууру и знашај прпмеуа у свеуу и кпд нас. 
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Ппзнаваое и 
разумеваое 
неуједнашенпсуи 
инуеграцијских 
прпцеса на 
глпбалнпм нивпу. 

зна гепграфску дисурибуцију 
нуједнашенпг развпја у свеуу 
разуме шинипце неуједнашенпг 
друщувенпг и привреднпг развпја на 
глпбалнпм нивпу 
разуме инуеграцијске прпцесе у свеуу и 
оихпв знашај 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи неуједнашенпсуи инуеграцијских прпцеса на глпбалнпм нивпу. 

   

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ : ЕКПНПМСКИ ТЕХНИШАР , II РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

 Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

 мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Правппис Мауице српске 

 Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщетку теме ушеник ће 

бити у стаоу да: 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са другим 

предметима 
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Барпк, 

класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива пдреѐене 

еппхе 

•Преппзнаваое 

еврппских 

уенденцијапдреѐене 

еппхе у ппјавама, 

делима и лишнпсуима 

•Уппзнаваое са 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и 

прпсвеуиуељсува и оихпве 

предсуавнике у српскпј 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

ар•С адоа 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 
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еврппским кулуурним, 

духпвним и мисапним 

уенденцијама XVII и 

XVIII века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

пбраѐеним делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг 

рада за српску кулууру и 

коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради 

исуих мпуива у еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме 

суав према оихпвим 

ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

у Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са ппеуикпм 

коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима еврппске и 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе 

•наведе предсуавнике 
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српске коижевнпсуи 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива еппхе 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и разуме и ппщуује 

кулуурне вреднпсуи других 

нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника 

са каракуерисуикама 

коижевне еппхе 

реализма, 

предсуавницима и 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе реализма 

•наведе предсуавнике 
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делима еврппске и 

српске коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

правца и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма 

и пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене 

ппјаве и прпблеме кпје 

ппкреёе коижевнп делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени 

ппсуупака и ппнащаоа јунака 

у пбраѐеним делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве 

у коижевним делима 

Лекуира 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних дела 
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 вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки 

присууп делу 

Српски језик дп 

XIX века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са коижевним језикпм 

српске писане 

коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое 

ушеника да схвауе 

развпјни пуу језика пд 

коижевнпг ка 

нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи 

на нащем језику 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсуи 

дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за 

развпј коижевнпсуи на 

нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг 

коижевнпг језика 

•Уппзнаваое ушеника 

са ппеуикпм 

суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у 

првпј пплпвини XIX и у 

XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг 

језика и правпписа у XIX 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба 

у XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 
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и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и 

функципналних ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке 

кулууре 

•Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

прирушнике за 

негпваое језишке 

кулууре 

•Схвауаое и 

разумеваое језишке 

сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и 

језишке уплеранције 

•кприсуи прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију 

у Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким 

кауегпријама реши 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п врсуама реши и 

оихпвим пблицима 

•Унапреѐиваое 

језишких сппспбнпсуи и 

знаоа 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

•уппуреби у усменпм и 

писменпм изражаваоу 

пблике реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 
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•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да 

се кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да пищу у 

складу са правпписнпм 

нпрмпм 

•влада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•примени правила 

сасуављенпг и расуављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи 

правпписне знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на 

крају реука 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника 

са језикпм кап 

гласпвним сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним уексупвима и 

свакпдневнпм живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-
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вежбаоима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу  у складу са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

наушнпг суила 

•примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг 

изражаваоа 

 

 

Дидактишкп-метпдишкарещеоазапствариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета српски 

језик и коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
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Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван 

нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације  

Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 
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Past Continuous, Past 

Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

разуме и кприсуи 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 
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Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжениjе сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 
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Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди 

га са другим 

глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our 

universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

 
 

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације  

дпгаѐаје, пписап ппсап  

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа) 

 

 

Unit 7      Career 

prospects 

 
Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 
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криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 
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Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

 

ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Истприја за други разред средоих струшних щкпла - Иван М.Бецић 

Предме

т 

Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

И
С

ТП
Р

И
ЈА

 

Еврппа и свеу у 

другпј пплпвини 

XIX и ппшеукпм  XX 

века 

 

 

Суицаое пснпвнпг знаоа 

ушеника за перипд друге 

пплпвине XIX и ппшеукпм  XX 

века.Ппдизаое знаоа на вищи 

нивп п привреди,кулуури,науци 

и 

уехници,наушницима.Тесли,Пупи

ну,Нпбелу на ппшеуку XX века.  

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе 

биуи у суаоу да сагледају исупријски 

перипд пд средине XIX века дп ппшеука 

Првпг свеускпг рауа.Увиди знашај 

индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,рад

икализма и спцијализма.Набрпји 

најважнија наушнп уехнишка дпсуигнуёа и 

схвауи пдлике свакпдневнпг живпуа 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама и 

инфпрмауишка 

писменпсу,рещава 

прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадое 

са другима кпје су 

ппуребне шпвеку за 

живпу у 

Српски језик 

Спциплпгија 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и Црна 

Гпра и Срби у 

Хазбущкпм и 

Псманскпм 

царсуву пд друге 

пплпвине XIX века 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј исуприји и српскпј 

држави пд средине XIX века дп 

Првпг свеускпг рауа.Пбјасниуи 

насуанак мпдерне српске 

државе и циљеве и циљеве 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике 

перпда пд XIX века дп Првпг свеускпг 

рауа.Схвауиуи пслпбпдилашке раупве 1875-

1878.Балканске раупве,еврппска збиваоа и 

оихпв ууицај на развпј српске 

државнпсуи,српске државе пд пплпвине XIX 
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дп Првпг свеускпг 

рауа 

 

 

српске државнпсуи.Исупријску 

улпгу знамениуих лишнпсуи и 

динасуија Пбренпвиё и 

Караѐпрѐевиё у развпју српске 

државнпсуи.Схвауиуи и разумеуи 

идеје мпдернпг дпба и оегпв 

знашај за развпј српске 

државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба пд XIX 

века  дп Првпг свеускпг рауа. 

века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе 

и наёи на каруама месуа најважнијих 

биуака .Исуаёи знашај кулууре кпд Срба и 

пдлике и недпсуауке свакпдневнпг живпуа 

Срба пд ХИХ века дп Првпг свеускпг рауа. 

демпкраускпм 

друщуву 

Први свеуски рау 

1914-1918 гпдине 

Ппкущауи разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

Првпг свеускпг рауа.Щириуи 

знаоа п упку рауа,главним и 

прелпмним уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг узрпка 

ппнищуаваоа вреднпсуи 

цивилизације.Прпщириуи знаое 

п ушещёу Србије и Црне Гпре у 

Првпм свеускпм рауу.Разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе,блпкпвску 

ппделу у свеуу кап и друщувене и 

кулуурне прилике. 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

избијаоа Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам 

упк рауа и оегпве ппследице пп српски 

нарпд.Анализирауи прпмене дпгаѐаја у 

првпм свеускпм рауу.Схвауиуи ппследице 

рауних збиваоа,ревплуципнарна збиваоа и 

генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге збпг 

кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап 

и сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни 

успех 1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну 

суагнацију Србије и српскпг нарпда у Првпм 

свеускпм рауу. 

Свеу измеѐу два 

свеуска рауа 

 

Да схвауи ппследице Првпг 

свеускпг рауа,нпве меѐунарпдне 

пднпсе кап и 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Пбухвауа 

сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,пплиуи

шким прпменама и прпцесима 

измеѐу два свеуска рауа.Да 

разуме супрпунпсуи кпје су 

впдиле нпвпм свеускпм 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних 

сурахпуа уппредиуи са перипдпм измеѐу 

два свеуска рауа,кап оегпву ппследицу на 

примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државам

а са разлишиуим друщувеним 

уреѐеоем.сагледауи и разумеуи ппследице 

упуалиуарних пплиуишких сисуема и идеја са 

разлишиуим пплиуишким идеплпгијама у 

меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи два 

свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг 
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рауу.Вреднује ууицај исупријскпг 

наслеѐа у перипду измеѐу два 

свеуска рауа. 

живпуа.Знауи навесуи главне уекпвине упг 

перипда измеѐу два свеуска рауа и оихпв 

знашај на савременп дпба. 

Краљевина СХС у 

меѐураунпм 

перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенсува кпд 

црквених 

великпдпсупјансувеника у XIX 

веку.Пбјасниуи знашај 

југпслпвенсува и сувараое 

краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних пднпса 

када насуаје каљевина 

СХС.прпщириуи знаоа п 

пдликама југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска 

рауа.Разумеуи знашај нарпда и 

оихпв пплпжај. Циљ бпрбе 

знамениуих лишнпсуи за 

сувараое СХС и оихпвп 

пплиуишкп делпваое.Дпбрп 

схвауиуи и сагледауи 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије у перипду измеѐу 

два свеуска рауа. 

 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за 

сувараое Југпслпвенске државе,упшиуи 

знашај насуанка Југпслпвенске државе за 

српски нарпд.Увидеуи пдлике 

Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи 

границе Југпслпвенске краљевине.Сагледај 

дубину и урајнпсу наципналних,верских и 

пплиуишких супрпунпсуи.Анализирај 

прпсвеунп-кулуурне прилике у краљевини 

Југпславији и оена кулуурнп умеунишка 

дпсуигнуёа.Исуакни пдлике свакпдневнпг 

живпуа друщувених слпјева у краљевини 

Југпславији. 
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Други свеуски рау Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа и узпрка Другпг 

свеускпг рауа.Прпдубљиваое 

знаоа п упку рауа и оегпвим 

главним ппследицама.Рау кап 

узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи знашај 

реши хплпкаусу кап и фенпмен 

сурпвпсуи Другпг свеускпг 

рауа.Ппсебну пажоу пбрауиуи 

унапреѐеоу знаоа п рауним 

збиваоима на улу Југпславије. 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и 

кпнфлику за избијаое Другпг свеускпг 

рауа,пписује упк Другпг свеускпг 

рауа.Навпди и анализира прпмене дпгаѐаја 

упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје 

у оему ануипкупаупрску 

бпрбу,наципналну,верску и идеплпщку 

садржину.Зна да пбразлпжи дппринпс 

ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и 

дппринпс ппбеди савезника у Другпм 

свеускпм рауу.Упшава ууицај рауних 

збиваоа на умеунишкп и кулуурнп 

суваралащувп. 

Свеу ппсле Другпг 

свеускпг рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Даје дппринпс 

унапреѐеоу знаоа п 

друщувеним, пплиуишким и 

привредним прпцесима друге 

пплпвине ХХ века. Пснпвна 

шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг рауа. 

Исуише знашај декплпнизације и 

других ппкреуа еманууације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада СССР 

и јашаое Науп пакуа и оегпве 

агресивнпсуи. Прпщириваое 

знаоа п наушнп уехнплпщкпм 

напреуку и кулуурним 

дпсуигнуёима у савременпм 

свеуу. Прауи изазпве  савременпг 

свеуа, глпбализацију, уерпризам, 

глад, бплесуи, екплпщке 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг 

рауа. Преппзнаје пснпвне пдлике 

пплиуишкпг друщувенпг, привреднпг и 

наушнпг и кулуурнпг развпја ппсле рауа у 

свеуу. Уппреѐује пснпвне пдлике 

разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким 

државама у другпј пплпвини ХХ века. 

Иденуификује узрпке и ппследице 

хладнпраупвских сукпба. Разуме 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое 

нација и маоинских група кап и оихпву 

угрпженпсу. Схвауа знашај ппследице 

ппраза идеје кпмунизма на крају ХХ века. 

Навпди и пбразлаже прпблеме савременпг 

свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг живпуа 

на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 

 



 86 

прпблеме. 

Југпславија ппсле 

Другпг свеускпг 

рауа 

Суише нпва знаоа п државнпм и 

друщувенпм ппреуку 

Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије друге пплпвине ХХ 

века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј 

федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и 

наушнпм живпуу Тиупве 

Југпславије.Ппкущава да разуме 

ппследице распада 

Југпслпвенске државе. Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

савремене српске државе и 

упшава оене прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске 

државе кап и спцијалисуишке 

републике.Разуме меѐунарпдни пплпжај и 

сппљнппплиуишке пднпсе спцијалисуишке 

Југпславије.Исуише најзнашајније лишнпсуи 

кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка и 

кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и 

пплиуишке ппследице несуанка СФРЈ. 

Разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу. Исуише знашај шлансува у 

меѐунарпдним прганизацијама. Преппзнаје 

прпблеме савремене српске државе. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 
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И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 

И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 
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Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Ф
 И

 З
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 Ш
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 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ, С.ПГОАНПВИЋ ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА-КРУГ,БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

суепенпваоу и 

кпренпваоу 

Веза измеѐу суепена и 

кпрена 

Раципналисаое 

именипца разлпмка 

Ппјам кпмплекснпг 

брпја, оегпв кпнјугау и 

мпдуп 

Разумеваое пперација 

са суепенима са 

целпбрпјним 

кпефицијенупм и 

уппуреба у рашуну 

Разумеваое пперација 

са кпренима и оихпва 

веза са суепенима са 

раципналним 

експпненупм 

Раципналисаое 

именица разлпмка 

збпг једнпсуавније 

уппуребе 

Дефинисаое 

имагинарне јединице 

и кпмплекснпг брпја 

Пперације са 

кпмплексним 

брпјевима 

Ппјам кпнјугауа и 

уппуреба за будуёе 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Хемија 

Биплпгија 

Предмеуи екпнпмске 

групе предмеуа- 

рашунпвпдсувп, пснпви 

и ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

 

Квадрауна 

једнашина,функција и 

неједнашина 

Уппзнаваое са ппјмпм 

квадрауне и једнашине 

вищег суепена и 

нашина за рещаваое 

исуе 

Прирпда рещеоа 

квадрауне једнашине и 

Ппупуна и неппупуна 

квадрауна једнашина и 

ппсуупак за рещваое 

Прирпда рещеоа ј-не 

Виеупве фпрмуле са 

уппуребпм 

Расуављаое квараунпг 



 91 

 брпј рещеоа 

Расуављаое 

квадраунпг уринпма 

Анализа и уппурба 

графика квадрауне 

функције 

Рещаваое квадрауне 

неједнашине 

Рещаваое сисуема 

квадрауне и линеарне 

једнашине са две 

неппзнауе 

уринпма и уппуреба за 

рещаваое ј-не и нула 

ф-је 

Цруаое графика 

квадрауне ф-је,шиуаое 

пспбина са графика 

Сисуем линеарне и 

квадрауне или сисуем 

две квадрауне ј-не са 

две неппзауе и 

дпбијаое рещаоа 

даупг сисуема 

 

 

Експпненцијална  и  

лпгариуамска 

 функција,једнашина и  

неједнашина 

Дефинисаое 

експпненцијалне и 

лпгариуамске ф-је и 

упшаваое везе меѐу 

оима 

Ппјам лпгариума 

Рещаваое 

експпненцијалне и 

лпгариуамске ј-не 

Уппуреба графика ф-је 

за шиуаое оихпвих 

пспбина 

 

 

Цруаое графика 

експпненцијалне ф-је и 

упшаваое оених 

пспбина 

Рещаваое 

експпненцијалне ј-не и 

неј-не 

Дефинисаое ппјма 

лпгариума 

Веза лпгарима и 

екппненцијалнпг 

израза 

Цруаое графика 

лпгариуамске ф-је и 

упшаваое нених 

пспбина 

Лпгариуамске 

једнашине и неј-не 

 

 

 

 

Елеменуи 

уригпнпмеурије 

Дефиниција пснпвних 

уригпнпмеуријских ф-

ја, веза меѐу оима  

Тригпнпмеуријске 

иденуишнпсуи 

Тригпнпмеуријски круг 

Дефинисаое ф-ја на 

правпуглпм урпуглу 

Израшунаваое 

вреднпсуи  

Примена иденуишнпсуи 

на израшунаваое 
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 са уппуребпм 

Адиципне фпрмуле, 

оихпва уппуреба и 

ппследице 

Примена синусне и 

кпсинусне уепреме 

вреднпуи ф-ја угла 

Ф-је билп кпг угла са 

уппуребпм 

уригпнпмеуријскпг 

круга 

График 

уригпнпмеуријских ф-ја 

и шиуаое пспбина 

Примена адиципних 

фпрмула и рещаваое 

уригпнпмеуријских ј-на 

и неј-на 

Примена синусне и 

кпсинусне уепреме на 

рещаваое урпугла 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирка,калкулаупр,график 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

РАЗРЕД: II 

ЛИТЕРАТУРА: Библија, дидакуишки мауеријал  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

В
ер

ск

а 
 

н
ас

уа

ва
 (

 

п
р

ав
п

сл
ав

н

и
 

ка
уи

х

и
зи

с)
  

Увпд 

 Уппзнаваое ушеника 

са 

мпёи да сагледа 

садржаје кпјима ёе се 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је 

Српски језик 

Исуприја 
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 садржајем предмеуа, 

планпм и прпгрампм и 

нашинпм реализације 

насуаве Правпславнпг 

кауихизиса; 

 Усуанпвиуи каква су 

знаоа суекли и какве 

суавпве усвпјили 

ушеници 

у преухпднпм 

щкплпваоу. 

 

бавиуи 

насуава Правпславнпг 

кауихизиса у упку 2. 

гпдине 

средопщкплскпг или 

гимназијскпг 

пбразпваоа; 

• мпёи да упши каквп је 

оегпвп предзнаое из 

градива Правпславнпг 

кауихизиса пбраѐенпг 

у преухпднпм разреду 

щкплпваоа. 

пвладап градивп. 

Кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа. 

Изражава свпје суавпве 

и мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдреѐени садржај ( 

усменп и писанп).  

Прпцеоује ппузданпсу 

ппдауака. 

Ликпвна кулуура 

Гепрафија 

Спциплпгија 

 

Сувараое Свеуа и 

Шпвека 

 

Пмпгуёиуи ушеницима 

да 

суекну неппхпднп 

знаое 

да узрпк ппсупјаоа 

свеуа 

јесуе лишнпсни Бпг Кпји 

слпбпднп из љубави 

сувара свеу; 

 Развијаое свесуи кпд 

ушеника п сувараоу 

шпвека пп „икпни и 

ппдпбију Бпжјем“, 

пднпснп кап слпбпдне 

лишнпсуи сппспбне за 

љубав према другпм 

биёу; 

 Псппспбиуи ушенике 

за 

разумеваое да је свеу 

и 

све щуп је у оему, 

сувпренп за вешнпсу, да 

мпёи да инуерпреуира 

ушеое Цркве п 

сувараоу свеуа; 

 мпёи да пбјасни да је 

шпвек икпна Бпжја зауп 

щуп је слпбпдан; 

 мпёи да пбјасни да је 

шпвек ппдпбије Бпга 

зауп щуп је сппспбан за 

заједницу; 

 мпёи да пбјасни да је 

Бпг сувприп свеу са 

циљем да вешнп живи 

у заједници са Оим; 

 биуи ппдсуакнуу да 

прпсуѐује п смислу 

ппсупјаоа шпвека и 

свеуа; 

 мпёи да разликује 

пспбенпсуи сувпренпг 

и 

несувпренпг; 

 мпёи да развија 
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буде пришасник вешнпг 

Бпжјег живпуа; 

 Предпшиуи 

ушеницима 

шиоеницу да је шпвек 

пд 

Бпга призван да 

управља 

целим свеупм и да га 

принпси Бпгу, уе да се 

у 

упј заједници пбпжи и 

шпвек и свеу. 

пдгпвпрнпсу за 

сппсувени 

живпу и живпу других; 

 мпёи да преиспиуује 

и вреднује сппсувени 

пднпс према Бпгу, 

другпм шпвеку и према 

увпревини Бпжјпј. 

 

Прарпдиуељски грех 

Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

прарпдиуељскпг греха 

на пснпву библијскпг 

сведпшансува, 

уумашеоа Свеуих Пуаца 

и ушеоа 

Цркве; 

 Ушеницима 

предпшиуи да се 

шпвекпв прпмащај 

(грех) сасупји у 

пдвајаоу шпвека и 

свеуа пд Бпга; 

 Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

да спасеое кап 

превазилажеое смруи 

и задпбијаое вешнпг 

живпуа, јесуе ппврауак 

у заједницу с Бпгпм. 

 мпёи да пбјасни у 

шему се сасупји 

прарпдиуељски грех; 

 мпёи да сагледа 

ппследице 

прарпдиуељскпг 

греха и нашин оихпвпг 

превазилажеоа; 

 мпёи да пбјасни 

каква је улпга шпвека у 

псувариваоу 

назнашеоа свеуа; 

 мпёи да прпсуди п 

важнпсуи ушесувпваоа 

у лиуургијскпм 

сабраоу за сппсувенп 

спасеое; 

 биуи ппдсуакнуу да 

се пдгпвпрније пднпси 

према прирпди; 

 мпёи да суекне увид 

у лишну пдгпвпрнпсу за 

свпје ппсуупке; 
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 мпёи да упши знашај 

ппкајаоа за свпје 

спасеое. 

 

Свещуена исуприја 

спасеоа ( пд Адама дп 

Израиља) 

 

Пмпгуёиуи ушеницима 

разумеваое да се 

Суари 

Завеу у главним 

цруама, 

перипдима, 

лишнпсуима и 

дпгаѐајима мпже 

ппсмаурауи кап 

праслика 

и најава нпвпзавеуних 

дпгаѐаја; 

Пмпгуёиуи ушеницима 

да суекну знаое п 

исупријскпм упку 

псувареоа Бпжјег 

плана п свеуу; 

 Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

да се у лишнпсуи Исуса 

Хрисуа испуоава пнп 

щуп је пукривенп и 

решенп у Суарпм 

Завеуу; 

 Предпшиуи 

ушеницима у 

шему се сасупји 

разлика измеѐу Цркве 

кап бпгпшпвешанске 

заједнице и других 

пблика људских 

заједница; 

 Предпшиуи 

мпёи да упши да се Бпг 

у Суарпм и Нпвпм 

Завеуу пукрива кап 

лишнпсу и да ппзива 

шпвека у заједницу са 

Оим; 

 мпёи да, на примеру 

Каина и Авеља, 

закљуши 

да је свакп убисувп – 

браупубисувп; 

 мпёи да, на примеру 

Нпја, схвауи знашеое 

ппјма праслика Хрисуа 

и Цркве кап месуа 

спасеоа; 

 мпёи да, на примеру 

Вавилпнске куле, 

схвауи 

да ни једна људска 

заједница мимп Бпга 

не 

впди псувареоу 

шпвекпвпг назнашеоа; 

 мпёи да разуме да је 

пукривеое Аврааму 

ппшеуак псувариваоа 

Цркве у исуприји; 

 биуи свесуан да је за 

бпгпппзнаое 

неппхпдан 

лишан сусреу са Бпгпм; 

 мпёи да разуме да је 
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ушеницима да 

се у суарпзавеунпј 

исуприји назире 

лишнпсу Месије Кпји 

сабира и избавља 

нарпд Бпжји. 

пбеёаое ппупмсува 

дауп 

Авраму духпвнпг 

каракуера. 

 

Свещуена исуприја 

спасеоа ( пд Мпјсија 

дп Хрисуа) 

Суарпзавеуна ризница 

 

Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

да је 

целпкупан садржај 

суарпзавеуне 

месијанске 

мисли псуварен уек у 

Нпвпм Завеуу у 

лишнпсуи 

Гпсппда Исуса Хрисуа; 

 Предпшиуи 

ушеницима да 

се у суарпзавеунпј 

исуприји назире 

лишнпсу 

Месије Кпји сабира и 

избавља нарпд Бпжји; 

 Уппзнауи ушенике са 

знашајем суарпзавеунпг 

празнпваоа Пасхе кап 

праслике мплиувенпг 

сеёаоа на Хрисупвп 

Сурадаое, Васкрсеое 

и 

Други дплазак; 

 Пмпгуёиуи 

ушеницима 

разумеваое да се 

делпваоем прпрпка 

Бпжјих увек изграѐује 

знауи да је 

суарпзавеуна вера – 

вера у једнпга 

Бпга; 

 мпёи да пбјасни нека 

пд суарпзавеуних 

прпрпщуава кпја су се 

псуварила у лишнпсуи 

Хрисупвпј; 

 мпёи да наведе кпји 

суарпзавеуни дпгаѐаји 

јесу праслика Сина 

Бпжјег и нпвпзавеуне 

Цркве. 

 мпёи да ппвезује 

дпгаѐаје суарпзавеуне 

и нпвпзавеуне 

исуприје; 

 мпёи да упши 

разлику измеѐу 

упбишајенпг 

знашеоа реши прпрпк и 

оенпг библијскпг 

смисла; мпёи да, на 

примеру прпрпшке 

делаунпсуи, 

увиди знашај суараоа п 

спцијалнп угрпженим 

кауегпријама друщува; 

 мпёи да схвауи, на 
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Црква. 

 

 Пмпгуёиуи ушеницима 

дпживљај 

суарпзавеуне 

ппбпжнпсуи; 

 Ппдсуицауи ушенике 

на 

прпмищљаое п 

незаменљивпсуи и 

вреднпсуи сппсувене 

лишнпсуи; 

 Усуанпвиуи пбим и 

квалиуеу знаоа и 

разумеваоа суешених у 

упку щкплске гпдине 

из Правпславнпг 

кауихизиса. 

примеру Израиља, да 

Црква има 

наднаципнални 

каракуер; 

 мпёи да уппреди 

Десеу заппвесуи са 

Хрисупвим 

заппвесуима п љубави; 

 знауи да је 

месијанска идеја 

присууна упкпм 

суарпзавеуне исуприје; 

 мпёи да прпмищља п 

сппсувенпм месуу у 

исуприји спасеоа; 

 мпёи да се, 

ппдсуакнуу 

примерима, смелије 

супши са грехпм 

самппправдаваоа и 

сваким 

грехпм, уппщуе; 

 мпёи да упши у кпјпј 

мери је напредпвап и 

савладап градивп 

Правпславнпг 

кауихизиса 

2. разреда средое 

щкпле. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнуални 

Насуавне меупде: Разгпвпр, демпнсурауивна, дијалпщка, уексууална, рад на уексуу, пбјащоеое 

Насуавна средсува: Библија, дидакуишки мауеријал 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  
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Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задауке везане за насуавну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. Ппсуавља пиуаоа. 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище насуавних јединица. Сампсуалнп фпрмулище пиуаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава кпмбинпване 

уесупве. 

Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других насуавних предмеуа. Креауивнп се изражава, пище краёе радпве на задауу уему. 

 

 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Впдиш за насуавнике „Граѐанскп васпиуаое“ за други разред средое щкпле. Група ауупра. Бепград, 2002; Инуернеу сајупви  адекваунп 

пдабрани у складу са даупм уемпм. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ГР

А
Ђ

А
Н

С
К

П
 В

А
С

П
И

ТА
О

Е 
 

Пснпвни ппјмпви 

 

 

Суицаое знаоа п 

пснпвним ппјмпвима 

везаним за људска и 

дешја права и суицаое 

знаоа п разликама  и 

каракуерисуикама 

пснпвних ппјмпва 

(права, ппуреба, 

закпна и вреднпсуи) 

Суицаое знаоа и 

уппзнаваое ушеника са 

пснпвним правима и 

правилима у ушипници 

Ушеник упшава и 

разуме разлике измеѐу 

ппуребе и права; 

ушеник схвауа пднпсе 

измеѐу права и закпна; 

схвауа пднпс измеѐу 

права и вреднпсуи; 

ууврѐује и зна 

неппхпдна права и 

правила у ушипници. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

(ушеник планира време 

за ушеое, прганизује 

прпцес ушеоа, акуивнп 

кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне 

идеје, кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа, 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација и 

суавпва, разликује 

аргуменуе према снази 

и релеванунпсуи, 

Психплпгија 

Вещуине кпмуникације 

Спциплпгија 

Усуав и права граѐана 

Кулуура језишкпг 

изражаваоа 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Исуприја 

 

 

 

Врсуе права и пднпси 

меѐу правима 

 

Уппзнаваое ушеника са 

врсуама  права и 

оихпвпм прирпдпм 

(универзалнпсу, 

целпвиупсу, 

недељивпсу) 

Суицаое знаоа п 

Ушеник зна врсуе права 

и пднпс меѐу правима; 

зна пснпвне 

инфпрмације п 

Кпнвенцији п правима 

деуеуа; схвауа мпгуёе 

нашине рещаваоа 
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Кпнвенцији п правима 

деуеуа и 

меѐунарпдним 

дпкуменуима п 

защуиуи права 

Суицаое знаоа п 

сукпбу права и 

нашинима    оихпвпг 

рещаваоа 

сиууација у кпјима 

дплази дп сукпба 

права; преппзнаје и 

селекуује  шланке у 

кпјима се гпвпри п 

људским и дешијим 

правима. 

прпцеоује власуиуу 

успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна 

какп да их превазиѐе); 

Кпмуникација ( 

акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, ппщуује 

пснпвне нпрме 

кпмуникације, ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

уважава сагпвпрника, 

изражава свпје 

мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи 

суил кпмуникације у 

складу са наушним 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

(ушеник уппреѐује 

разлишиуе извпре 

ппдауака, прпцеоује 

оихпву ппузданпсу, 

кприсуи 

инфпрмаципне 

Права и  

пдгпвпрнпсуи 

Сагледаваое знашаја 

лишнпг ангажпваоа у 

защуиуи сппсувених 

права и права других 

људи 

Суицаое знаоа п 

разлишиуим уиппвима 

пдгпвпрнпсуи 

пдраслих 

Уппзнаваое са улпгама 

пдраслих у ппщупваоу 

права деуеуа 

Уппзнаваое са 

расппреѐиваоем 

пдгпвпрнпсуи меѐу 

разлишиуим 

кауегпријама пдраслих 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушеник упшава 

ппсупјаое 

пдгпвпрнпсуи свих 

пдраслих за 

ппщупваое права деце 

и младих; ушеник 

преппзнаје и разликује  

разлишиуе уиппве 

пдгпвпрнпсуи 

пдраслих; схвауа 

ппвезанпсу 

пдгпвпрнпсуи за 

ппщупваое права 

деуеуа и улпге кпју 

пдрасли има 

(специфишнпсуи 

пдгпвпрнпсуи 

рпдиуеља, насуавника, 

заппслених у 

медијима, заппслених 

у државним 

прганима...); зна и 

преппзнаје нашине 

расппреѐиваоа 

пдгпвпрнпсуи меѐу 

разлишиуим 

кауегпријама 
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пдраслих. Ушеник 

развија  свесу п лишнпј 

пдгпвпрнпсуи за 

псувариваое свпјих и 

ппщупваое права 

других;  

уехнплпгије, 

преппзнаје знашај 

ппузданих и 

релевануних 

ппдауака); 

Дигиуална 

кпмпеуенција (уме да 

преуражује и кприсуи 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику, 

ппмпёу 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципних 

уехнплпгија уме да 

предсуави, прганизује 

и сурукуурира 

инфпрмације, 

преппзнаје ризике и 

пдпгпврнп ппсуупа); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа 

прпблемских 

сиууација, уме да 

прпцени дпбре и лпще 

суране ппуенцијалних 

рещеоа, ушеник 

припрема примену 

рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа 

у прпблемским 

сиууацијама); 

Сарадоа 

(кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

Крщеое и защуиуа 

права 

 

 

Суицаое знаоа п 

нашинима крщеоа 

дешјих права 

Уппзнаваое ушеника са 

нашинима и 

механизмима защуиуе 

права 

Ушеник преппзнаје 

нашине крщеоа дешјих 

права;  схвауа нашине 

защуиуе дешијих права 

и примеоује суешена 

знаоа у свакпдневнпм 

живпуу. 

Планираое и 

извпѐеое акција у 

кпрису права 

 

 

Ппдсуицаое ушеника 

на       акуивну 

паруиципацију у 

живпуу щкпле 

Развијаое вещуина 

планираоа акција 

 

Ушеник разуме и 

преппзнаје сппсувене 

мпгуёнпсуи за 

сувараое прпмена и 

ууицаое на будуёнпсу; 

ушеник развија 

спремнпсу за 

псвещёиваое и  

преузимаое  лишне 

пдгпвпрнпсуи  за 

ангажпваое  у 

рещаваоу прпблема 

деце и младих; ушеник 

развија спремнпсу и 

умеёа да се сппсувена 

знаоа, вещуине, 

мпгуёнпсуи и намере 

узимају у пбзир при 

дпнпщеоу пдлука п 

ласуиуим 

акуивнпсуима; ушеник 

је псппспбљен 

заанализираое суаоа 
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дешјих права; развија 

псеуљивпсуи за суаое 

дешјих права; развија 

акуиван  суав  и 

спремнпсу  за 

ангажпваое у акцијама 

у кпрису дешјих права; 

ушеник зна  нашине 

индивидуалнпг и 

групнпг делпваоа у 

кпрису дешјих права;  

ушеник зна и 

примеоује уехнике 

ефикаснпг планираоа 

акција; ушеник има 

развијене вещуине 

планираоа акција; 

ушеник има развијену 

иницијауиву  у 

ппкреуаоу и впѐеоу 

акција. 

 

креауивнп дппринпси 

раду групе и 

псувариваоу 

заједнишких циљева, 

акуивнп слуща и 

ппщуује сараднике, 

ангажује се у 

реализацији 

предузеуих пбавеза у 

пквиру групнпг рада, 

ушесувује у 

преиспиуиваоу рада 

групе и дппринпси 

унапреѐеоу оенпг 

рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује 

друге, дппринпси 

уплеранцији и  

равнпправнпсуи, има 

псеёаое припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже 

се за слпдиарнпсу и 

ушесувује у 

хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да 
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иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине, уме да 

засуупа и искаже свпје 

идеје, да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и 

вещуине рещаваоа 

кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: радипнишарске меупде рада 

Насуавна средсува: радни задаци, инуернеу, прпјекупр и кпмпјууер, презенуације, филмпви, ппсуери и панпи, нпвински шланци 

 

ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за други разред - Драгпљуб Драгищиё, Бпгдан Илиё, Бранкп Медпјевиё, Милпван Павлпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
сн

п
ви

 е
кп

н
п

м
и

је
 

 

1. Рпбни прпизвпѐаш и 

оегпва репрпдукција 

 

  суицаое знаоа п 

каракуерисуикама и 

правилнпсуима 

репрпдукције рпбнпг 

прпизвпѐаша 

  уппзнаваое ушеника 

са пснпвним 

ппјмпвима и 

прпцесима у 

свакпдневнпм 

Ушеник је у суаоу да :   

- разликује ппјам 

рпбнпг прпизвпѐаша пд 

ппјма наууралнпг 

прпизвпѐаша 

-  пдреди каракуер 

факупра прпизвпдое у 

капиуалисуишкпј рпбнпј 

привреди 

- упши функципналну 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Ппслпвна екпнпмија, 

Рашунпвпдсувп, Пснпви 

финансија 



 103 

живпуу 

  суицаое пснпвних 

знаоа п мпуивима и 

ппказауељима 

ппслпвнпг успеха 

рпбнпг прпизвпѐаша 

 

ппвезанпсу измеѐу 

пбима 

прпизвпдое и 

ангажпваних факупра 

прпизвпдое 

- пбјасни прпцес 

прпизвпдое вреднпсуи 

и ппреклп вищка 

вреднпсуи 

- пбјасни прпцес 

акумулације и 

анализира нашине 

оене уппуребе 

-  пбјасни ууицај пбруа 

и кружнпг креуаоа 

капиуала и преппзна 

пве прпцесе у пракси 

- дефинище и 

разликује  кауегприје 

урпщкпва 

прпизвпдое 

- схвауи знашај прпфиуа 

кап пснпвнпг мпуива 

ппслпваоа 

капиуалисуишкпг 

предузеёа 

- пбјасни ппказауеље 

ппслпвнпг успеха 

рпбнпг 

прпизпвѐаша 

 

2. Наципнални дпхпдак 

кап мауеријална 

пснпва расппделе у 

савременпј привреди 

 

  разумеваое 

разлишиуих пснпва за 

ушещёе у расппдели 

наципналнпг дпхпука 

- суицаое знаоа п 

расппдели 

Ушеник је у суаоу да:  

- дефинище разлишиуе  

свпјинске пблике и 

дпхпуке у савременпј 

рпбнпј привреди и да 

упши оихпв знашај у 
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наципналнпг дпхпука у 

савременпј рпбнпј 

привреди 

- уппзнаваое ca 

ппјмпм капиуала и 

знашајем ппјединих 

пблика капиуала за 

развпј уржищне 

привреде 

- суицаое знаоа п 

пснпвним 

пблицима капиуала 

дпхпцима 

кпји се присвајају пп 

пснпву оих 

- разумеваое ууицаја 

закпна 

крупне рпбне 

прпизвпдое на 

каракуер и сурукууру 

дпхпдака 

уржищнпј привреди 

- разликује најамнину 

(дпхпдак пд рада)  пд 

прпфиуа, камауе, 

дивиденде и ренуе кап 

пблика свпјинских 

дпхпдака 

- разликује пблике 

пласмана капиуала и 

оихпве дпхпуке 

- анализира дпхпуке у 

савременпј рпбнпј 

привреди и пбјасни 

оихпву друщувенп-

екпнпмску сущуину 

- пбјасни ууицај закпна 

крупне рпбне 

прпизвпдое на 

каракуер и сурукууру 

ппјединих дпхпдака 

3. Пснпвне 

каракуерисуике 

прпцеса репрпдукције 

у савременпм друщуву  

- суицаое знаоа п 

пснпвним 

каракуерисуикама 

друщувене 

репрпдукције 

- упшаваое савремених 

инуеграципних 

прпцеса у привреди 

- суицаое знаоа п 

пснпвним пиуаоима 

друщувенп-екпнпмскпг 

каракуера привреде 

прелазнпг перипда 

 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- упши прпмене у 

сурукуури савременпг 

друщува изазване 

уехнишкп-уехнплпщкпм 

ревплуцијпм 

- пбјасни 

каракуерисуике нпве 

ппделе рада, 

мпнпппле и прпцесе 

инуернаципнализације 

прпизвпдое и 

капиуала 

- пбјасни 

глпбализацију и друге 
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инуеграципне прпмене 

у савременпм друщуву 

- пбјасни екпнпмске 

функције државе 

- анализира прпмене 

пплпжаја радника у 

савременпм друщуву  

-  разликује пбележја 

друщувенп-екпнпмске 

уранзиције 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, меупда демпнсурације, рад на уексуу 

 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ – ДПДАТНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за други разред - Драгпљуб Драгищиё, Бпгдан Илиё, Бранкп Медпјевиё, Милпван Павлпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
сн

п
ви

 е
кп

н
п

м
и

је
 

 

Дпдауна насуава 

 

- Псппспбљаваое 

ушеника за ппвезиваое 

уеприје и кпнкреуних 

сиууација, задауака 

- Вежбаое уежих 

задауака  

- Пбјащоаваое 

градива щирег негп 

щуп је пбухваёенп 

насуавним планпм и 

прпгрампм 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да:  

- примеоује и 

анализира прпблемске 

задауке 

- сампсуалнп 

фпрмулище прпблеме 

и прпналажи вище  

адеквауних рещеоа 

исупг прпблема 

- ппвеже уеприју и 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Ппслпвна екпнпмија 

Мауемауика 

Рашунпвпдсувп 

Суауисуика 
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- Ппмагаое ушеницима 

у сампсуалнпм 

исураживашкпм раду 

- Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

сурушне лиуераууре 

задауке 

- примени наушенп на 

ппсебне сиууације 

- анализира ппјаве и 

криуишки се псврне на 

оих 

- врщи сампсуална 

исураживаоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник ппслпвна екпнпмија за други разред екпнпмске щкпле, ауупри Ђ. Калишанин, С. Суефанпвиё,  Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

ек
п

н
п

м
и

ја
 

1. 

Дефинисаое ппјма 

функције 

 

 

Схвауаое ппјма 

функција и знашај у 

предузеёу 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам и 

разуме 

Сагледава знашај 

знаоа и везу са 

пракспм 

 

 

 

Ппреди суешена знаоа 

са пракспм 

 

 

 

Уппреѐиваое знаоа са 

свакпдневним 

живпупм 

 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

2. 

Диференцираое 

функција 

 

 

Суицаое знаоа п 

ппдели функција 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разликује функције 

предузеёа 

3. 

Функција планираоа 

Суицаое знаоа п 

знашају планираоа, 

улпзи и месуу пл. 

функције 

 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам, 

наведе врсуе планпва 
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Зна да разликује 

ппјмпве, да ппвеже са 

пракспм 

 

 

 

Ушеник уппреѐује 

функције, сагледава 

акуивнпсуи,  уппреѐује 

са пракспм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп, 

маркеуинг 

 

4. 

Прпизвпдна функција 

 

Схвауаое прпизвпдое 

и оенпг знашаја кап и 

функципнисаоа 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам, 

разликује видпве, 

сисуеме, риуам. 

Наведе елеменуе, 

припрему, щуа се 

евиденуира и 

кпнурплище. 

5. 

Набавна функција 

 

 

Суицаое знаоа п 

знашају, нашину 

функципнисаоа 

набавке и месуу у 

предузеёу 

Ушеник зна какп 

функципнище 

функција,  акуивнпсуи 

функције, разликује 

врсуе залиха, меупде 

исураживаоа кап и да 

уради калкулацију НЦ. 

Разликује нашине 

прганизпваоа наб. 

6. 

Прпдајна функција 

С уицаое знаоа п 

знашају прпдаје, вези 

са уржищуем и другим 

функцијама 

Ушеник зна какп 

функципнище прпдаја, 

разликује  меупде 

исураживаоа ур. 

Нашине закљушиваоа 

угпвпра, врсуе 

планираоа, 

фпрмираое цене. 

Ушеник  сагледава 

знашај прпдаје, везу са 

псуалим функцијама и 

пракуишнп израшунава 

цену 

Правп, рашунпвпдсувп, 

маркеуинг 

7. 

Складищна функција 

Суицаое знаоа п скл. 

Функцији и оенпм 

знашају уа прпцесу 

Ушеник зна ппслпве 

складищуа, разликује 

врсуе,  креуаое инпууа 

 

 

Ушеник прауи  упкпве 
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ппсл. и ауупууа, прауеёу 

дпкуменуацију, 

предмеу анализе. 

крпз складищуе, мпже 

да уппреди уеприју и 

праксу  крпз примере 

Рашунпвпдсувп 

8. 

Трансппруна функција 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

урансппруа и знашаја за 

дппрему и пупрему 

елеменауа 

Ушеник зна да наведе 

нашине урансппруа, 

преднпсуи, недпсуауке, 

важнпсу и мпуиви 

псигураоа, щуа је 

предмеу анализе 

Ушеник увиѐа знашај 

суешених знаоа и везу 

са свакпдневним 

живпупм 

 

Правп 

9. 

Финансијскп рашунпв. 

функција 

Уппзнаваое са 

ппслпвима финансија, 

рашунпвпдсува, знашају 

и месуу функције у 

пред. 

Ушеник зна да наведе 

псн. ппслпве, разликује 

пблике прганизпваоа, 

кап и прауеёу 

дпкуменуацију 

 

Мпгуёнпсу ппвезиваоа 

уеприје и праксе 

 

Рашунпвпдсувп 

10. 

Кадрпвска функција 

Суицаое пснпвних 

знаоа п знашају 

кадрпва за рад 

предузеёа кап целине. 

Ушеник зна да наведе 

ппслпве, фазе избпра 

кадррпва, щуа садржи 

дпсије кадрпва, пд 

шега зависи нашин 

фпрмираоа фун. 

 

Ушеник увиѐа знашај 

суешенпг знаоа и везу 

са пракспм 

 

Правп 

11. 

Функција кпнурпле 

Суицаоеа знаоа п 

функцији кпнурпле 

оенпм месуу и улпзи у 

пред. 

Ушеник упшава знашај и 

улпгу кпнурпле, 

разликује врсуе и 

примену кпн. 

Ушеник уппреѐује 

суешена знаоа са 

примерима у 

пкружеоу 

 

 

Рашунпвпдсувп 

12. 

Исураживашкп развпјна 

функција 

Суицаоу знаоа п 

задацима, знашају, 

акуивнпсуима функције 

за рад предузеёа 

Ушеник разликује 

акуивнпсуи функције, 

факупе кпји ууишу на 

фпрмираое и везу са 

ппслпваоем 

Ушеник увиѐа знашај 

функције за предузеёе 

и везу са пкружеоем 

 

Маркеуинг 

13. Ппщуи ппслпви у 

предузеёу 

Суицаое знаоа п 

знашају пвих ппслпва, 

правним, ппслпвима 

Ушеник зна да наведе 

кпји су ппщуи ппслпви, 

щуа пбухвауају, знашај 

Ушеник сагледава 

знашај пвих знаоа за 

примену у пракси 

 Правп, 

кпресппденција 
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архиве, секреуарским 

ппслпвима 

уих ппслпва за 

предузеёе 

14. 

Предузеёе у ппсебним 

услпвима 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

предузеёа у рауу, 

ванреднпм суаоу, 

радним, мауериј. 

Пбавезама, рпбним 

резрервама 

Ушеник зна кпја су 

ванредна суаоа, какп 

да се предузеёе 

припреми за уп. 

Ушеник зна кпликп су 

пва знаоа биуна за 

слушај ванредних 

сиууација 

Правп 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкп дијалпщка, ппвезиваое са примерима из праксе 

Насуавна средсува: визуелна, уексууална 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

                         ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 2. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп 

Збирка задауака за 2.  разред екпнпмске щкпле, група ауупра, Завпд за учбенике, 2008; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС; Аналиуишки кпнуни план, Савез 

рашунпвпѐа и ревпзпра Србије 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп 

 

1. 

Ууицај ппслпвних 

прпмена на биланс  

суаоа 

 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

ппслпвних прпмена 

 Разликпвауи ппслпвне 

прпмене 

Евиденуирауи 

ппслпвне прпмене 

Анализирауи ууицај 

ппслпвних прпмена на 

биланс суаоа 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

Ппслпвна екпнпмија 

Ппслпвна 

кпресппнденција 
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идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе угрпщке 

грещке. 

 

Рещаваое прпблема 

 

Кпмуникација  

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија,  

Ппслпвна 

кпресппнденција 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

 

 

2. 

Двпјнп коигпвпдсувп и 

ппслпвне прпмене 

двпјнпг коигпвпдсува 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

ппслпвних прпмена у 

ппслпвним коигама 

Преппзнауи и 

разликпвауи ппслпвне 

коиге 

Евиденуирауи 

ппслпвне прпмене у 

коигама 

 

3. 

Расхпди и прихпди 

 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое расхпда 

и прихпда 

 

 

 

Схвауиуи ппјам и знашај 

расхпда и прихпда 

Умеуи да спрпведе 

прпцедуру 

евиденуираоа расхпда 

и прихпда 

 

4. 

Временска 

разгранишеоа расхпда 

и прихпда 

 

 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

временских 

разгранишеоа 

 

 

 

 

Упшиуи пснпвне 

каракуерисуике 

временских 

разгранишеоа 

Коигпвпдсувенп 

евиденуирауи ВР 

Разликпвауи 

временска 

разгранишеоа 
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5. 

Ууврѐиваое резулуауа 

ппслпваоа услужнпг 

предузеёа 

Спрпвпѐеое 

закљушиваоа 

ппслпвних коига и 

ууврѐиваоа 

финансијскпг резулуау 

Закљушивауи коиге 

Ууврѐивауи 

финансијски резулуау 

Сасуавиуи закљушни 

лису 

Ппзвауи сурукууру 

биланса успеха 

Мпёи да сагледа 

ефекау прихпда и 

расхпда 

 

Ппслпвна екпнпмија 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка,рад на уексуу,симулација, суудије слушаја; 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал; 

 

 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

 

 

 Умеуи да сасуави 

биланс успеха 

Умеуи да пбјасни 

прпцедуру ууврѐиваоа 

и расппделе резулуауа 

ппслпваоа 
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6. 

Једнппбразнп 

коигпвпдсувп 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п ппуреби 

примене кпнунпг 

пквира 

Ппзнавауи сурукууру 

кпнунпг пквира 

Примеоивауи кпнуни 

пквир 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија  

7. 

Евиденција пснпвних 

средсуава 

Схвауаое евиденције 

пснпвних средсуава 

 

 

Упшиуи ппјам и врсуе 

пснпвних средсуава 

Разликпвауи нашине 

прибављаоа и 

пууѐиваоа пснпвних 

средсуава 

Разликпвауи 

дпкуменуацију 

Евиденуирауи 

прибављаое и 

пууѐиваое пснпвних 

средсуава 

Евиденуирауи 

ампруизацију 

8. 

Евиденција дугпрпшних 

финансијских 

пласмана 

Суицаое пснпвних 

знаоа п ппјму и 

знашају финансијских 

пласмана 

Упшиуи ппјам и знашај 

финансијских 

пласмана 

Разликпвауи врсуе 

финансијских 

пласмана 

Евиденуирауи 

финансијске 

пласманее 
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9. 

Насуава у блпку 

 

Ппвезиваое суешених 

уепријских знаоа са 

пракспм и 

псппспбљаваое за 

сампсуалан рад 

 

Прганизација 

рашунпвпдсувене 

функције у 

привреднпм друщуву 

Аналиуишка и 

синуеуишка евиденција 

: нпвшаних средсуава, 

ппураживаоа и 

пбавеза 

Расхпди и прихпди са 

дпкуменуацијпм 

Ууврѐиваое резулуауа 

ппслпваоа привреднпг 

друщува 

Упшиуи ппвезанпсу 

уепријских знаоа и 

рада у реалнпм 

предузеёу 

Прпвериуи суешена 

уепријска знаоа и 

упшиуи разлике у 

рещаваоу ппјединих 

прпблема у пднпсу 

уеприје и праксе 

Упшиуи кпрелацију са 

другим предмеуима 

Умеуи сампсуалнп да 

врщи рашунпвпдсувенп 

пбухвауаое ппслпвних 

прпмена 

 

Ппслпвна 

кпресппнденција 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка,рад на уексуу,симулација, суудије слушаја, сампсуални рад ушеника уз ппмпё прпфеспра; 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал, МРС, Закпн п рашунпвпдсуву; 
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САВРЕМЕНА ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:САВРЕМЕНА ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ЕКПНПМСКЕ ЩКПЛЕ (Елизабеуа Щаркпвиё, Мирпслава Грујиё,Милена 

Суегенщек) Завпд за учбенике Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

 С
А

В
Р

ЕМ
ЕН

А
 П

П
С

Л
П

В
Н

А
 К

П
Р

ЕС
П

П
Д

ЕН
Ц

И
ЈА

 

Усаврщаваое уехнике 
рада са уексупвима 
 
 

Ушеници увежбавају 
преписе уексупве пп 
фпрмама 
Ушеници вежбају 
сампсуалнп 
пбликпваое уексупва 
пп фпрмама 

Знаёе да прекуцају и 
пбликују уексупве пп 
фпрмама куцаоа 

Кпмуникација 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Сарадоа 
Рещаваое прпблема 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

Српски језик и 
коижевнпсу, 
Инфпрмауика 

Кпресппнденција 

Увежбаваое 
пбликпваоа 
ппслпвних писама пп 
фпрмама 
Сампсуалнп 
сасуављаое разних 
врсуа ппслпвних 
писама 
Сампсуалнп израда и 
пппуоаваое пбразаца 
у рпбнпм прпмеуу 
Сампсуална израда 
исправа и крауиких 
писаних сасуава у 
службенпј 
кпресппнденцији 

Ушеници ёе биуи 
псппспбљени да знају 
сампсуалнп да 
пбликују и сасуаве 
најважније врсуе 
ппслпвних писама у 
рпбнпм прпмеуу (упиу, 
ппнуде, ппручбине, 
кпмисијски записник, 
ркламација, рещеое 
рекламације, 
бпнифиикација, 
урегнција) 
Ушеници ёе знауи да 
израде и пппуне 
најважније пбразце у 
рпбнпм прпмеуу 
(факуура, пупремница) 
Ушеници ёе знауи да 
сампсуалнп сасауве 
најважније исправе у 
службенпј 
кпресппнденцији 
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(ппуврда, признаница, 
реверс, пунпмпёје) 

Евиденција радних 
пбавеза 

Суицаое сазнаоа п 
врсуама и нашинима 
евиденције радних 
пбавеза 

Знаёе да кприсуе 
разне врсуе ппмпёних 
средсуава за 
евиденцију, кап и да 
их пппуоавају 

Рад са суранкама Ушеници се уппзнају са 
бпнупнпм у пријему и 
пружаоу услуга 
суранкама у 
канцеларијама 

Знаёе какп уреба да се 
ппнащају у пднпсу са 
суранкама 
Знаёе какп да впде 
ппслпвне разгпвпре  

Сасуанци и записници Суицаое сазнаоа п 
ппјму и врсуама 
сасуанака 
Увежбаваое 
прганизације и 
припреме сасуанка 
Уппзнаваое са 
кресппнденцијпм кпја 
насуаје приликпм 
прганизације и 
реализације сасуанака 
Уппзнаваое са 
првилним впѐеоем 
сасуанака 
Уппзнаваое са 
ппјмпм, врсуама, 
делпвима и нашинпм 
израде записника 
 

Ушеници ёе зануи п 
ппјму, врсума и нашину 
праганизације 
сасуанака 
Ушеници ёе знауи да 
сасуаве и пппуне 
пдгпварајуёу 
дпкумеуацију у вези 
прганизације и 
извпѐеоа сасуанака 
Ушеници ёе наушиуи 
какп да прганизују, 
ушесувују и впде 
сасуанак 
Ушеници ёе науиуи да 
впде разне врсуе 
записника 

 

Кпресппнденција и 
прганизација везана за 
службена пуупваоа  

Да се уппзнају са 
ппјмпм, врсуама и 
нашинима 
прганизације 
службенпг пуупваоа у 
земљи и инпсурансуу 
Да науши какп се 

Ушеник ёе знауи какп 
се прганизује и извпди 
службенп пуупваое 
Знаёе да пппуни налпг 
за службенп пуупваое 
Знаёе да сасуави 
извещуај са службенпг 

  



 116 

пппуоава пууни налпг 
Да зна какп се 
сасуавља извещуај са 
службенпг пуупваоа 
 

пууа 

Ппсуупак са ппщупм Уппзнаваое са ппјмпм 
ппщуе и нашинпм 
пранизације ппслпва у 
вези са ппщупм 

Ушеници ёе знауи какп 
се прима, разврсуава и 
евиденуира ппщуа  
 

Кприщёеоа средсуава 
везе  

Уппзнаваое са 
пснпвним врсуама 
суредсуава 
уелекпмуникација кпја 
се кприсуе у ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Наушиуи уехнике 
ппзиваоа и примаоа 
ппзнива на раднпм 
месуу 
Уппзнавое са 
садржајем и нашинпм 
впѐеоа забелещки п 
пбавељенпм 
уелефпнскпм 
разгпвпру 
Уппзнаваое п врсуама 
и нашину уппребе 
мпбилнпг уелефпна у 
ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Уппзнаваое са 
делпвима, врсуама и 
са нашинпм слаоа 
писаних сасуава 
уелфакспм 
Уппзнаваое са улпгпм, 
знашајем и нашинпм 
уппуребе инуернеуа у 
свакпдневнпј 

Знаёе врсуе средсуава 
везе у ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Знаёе да ппзпве, 
разгпвара, прими 
ппзив и сасуви 
службену забелещку п 
пбављенпм 
уелефпнскпм 
разгпвпру 
Знаёе када се и какп 
кприсуи мпбилни 
уелфпн у ппслпвне 
сврхе 
Знаёе кпји су делпви и 
какп се кприсуи 
уелефакс у ппслвпнпј 
пракси 
Знаёе улпгу и нашине 
уппуребе инуернеуа у 
савременпм 
ппслпваоу и 
кпмуницираоу 
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ппслпвнпј пракси 

 

Класификпваое и 
архивираое 
дпкуменауа 

Уппзнаваое са 
врсуама 
класификације кпја се 
кприсуи у 
канцеларијскпм 
ппслпваоу 
Уппзнавое са 
нашинима архивираоа 
дпкуменауа 

Знаёе кпје врсуе 
класификације се 
примеоују у впѐеоу 
дпкумнеуације 
Знаёе какп се 
арихивира 
дпкумнеуација у 
канцеларијскпм 
ппслпваоу 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Насуавне меупде: дијалпщка, кпмбинпвана, прпјекуна насуава 
Насуавна средсува: учбеник, рашунари                                                                                                                                                                                                               

 

КПМЕРЦИЈАЛНП ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Мила К. Јаншеупвиё, Кпмерцијалнп ппзнаваое рпбе за 2. разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое рпбе 

Ппјам, 

сисуемауизација и 

класификација 

рпбе 

 

 

Суицаое и 

прпщириваое  знаоа  п 

ппјму, свпјсувима и 

класификацији рпбе  

Ушеник дефинище рпбу, ппзнаје 

оена свпјсува. 

Ушеник ппзнаје класификацију 

рпбе према разним 

криуеријумима. 

Ушеник навпди примере рпбе за 

разне класификације. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Вещуина 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое 

прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Хемија 

Екплпгија 

Пснпви екпнпмије 

Маркеуинг  

Ппслпвна екпнпмија 

Технплпгија  

Биплпгија  

Квалиуеу рпбе 

 

 

Суицаое знаоа п 

квалиуеуу рпбе и 

прпписима за 

регулисаое квалиуеуа 

рпбе. 

Развијаое кпмпеуенција 

Ушеник дефинище квалиуеу рпбе. 

Ушеник навпди и пбјащоава 

факупре кпји ууишу на фпрмираое 

квалиуеуа рпбе. 

Ушеник ппзнаје свпјсува и 

ппказауеље квалиуеуа. 
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знашајних за 

свакпдневни живпу. 

Ппзнаје нашине пдреѐиваоа 

свпјсуава и примере и пример 

рпбе кпд кпјих се испиуују. 

Дефинище дизајн. 

Ппзнаје и разликује прпписе за 

регулисаое квалиуеуа. 

Дефинище ауесу, цруа ауесуни 

знак. 

Ппзнаје елеменуе декларације, 

шиуа са прпизвпда, уумаши. 

Дефинище марку прпизвпда, 

ппзнаје оене функције, навпди 

примере. 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Амбалажа и 

пакпваое рпбе 

Суицаое знаоа п 

амбалажи и пакпваоу 

рпбе. 

Развијаое суавпва, 

кпмпеуенција и вещуина 

кпји дппринпсе правпм 

избпру рпбе и 

амбалаже. 

 

 

Ушеник дефинище амбалажу, 

ппзнаје ппделу амбалаже према 

разним криуеријумима. 

Навпди примере амбалаже за 

сваку ппделу. 

Дефинище папир и ппзнаје врсуе 

за израду амбалаже. 

Разликује преднпсуи и недпсуауке 

папирне и карупнске амбалаже, 

навпди примере. 

Разликује преднпсуи и мане 

суаклене амбалаже и навпди 

примере. 

Разликује преднпсуи и мане 

меуалне амбалаже и навпди 

примере. 

Ппзнаје врсуе лимпва за израду 

амбалаже. 

Ппзнаје преднпсуи алуминијума 

за израду амбалаже. 

Дефинище пласуишне масе, 

уумаши пзнаке пплимера на 

амбалажи, ппзнаје преднпсуи и 
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мане пласуишне амбалаже и 

навпди примере. 

Ппзнаје каракуерисуике амбалаже 

пд кпмплексних мауеријала и 

навпди оихпву примену. 

Ппзнаје сисуеме кпмерцијалнпг 

пакпваоа рпбе и оихпве 

преднпсуи. 

Складищуеое и 

урансппру рпбе 

 

 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

складищуеоу и 

урансппруу рпбе. 

Навпди прпмене на рпби и узрпке 

квареоа услед неадекваунпг 

складищуеоа и урансппруа. 

Пбјащоава услпве складищуеоа и 

урансппруа рпбе. 

Енергеуика  

 

 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

енергији и гпривима. 

Фпрмираое суавпва и 

мищљеоа п 

ппследицама 

кприщёеоа фпсилних 

гприва. 

Ушеник дефинище енергеуику кап 

наушну дисциплину и привредну 

грану. 

Ппзнаје и пбјащоава ефекау 

суаклене бащуе и киселих кища, 

илусурује их, ппзнаје ппследице. 

Дефинище енергију и набраја 

оене пблике. 

Ппзнаје извпре енергије. 

Дефинище гпривп и навпди 

каракуерисуике кпје има. 

Пище једнашину хемијскпг сасуава 

гприва. 

Ппзнаје класификацију гприва 

према разним криуеријумима, 

навпди примере. 

Ппзнаје насуанак нафуе и угља и 

оихпва хемијска и физишка 

свпјсува. 

Разликује вещуашке врсуе гприва и 

ппзнаје оихпву примену. 

 



 120 

 

Прпизвпди 

меуалургије 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

свпјсувима меуала, 

ппдели и дпбијаоу. 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

кпрпзији. 

Суицаое знаоа п 

уехнплпгији дпбијаоа, 

пспбинама и легурама 

меуала црне и пбпјене 

меуалургије. 

Суицаое знаоа п 

племениуим меуалима и 

пбележаваоу предмеуа 

пд племениуих меуала. 

Ушеник ппзнаје свпјсува меуала и 

легура, навпди примере. 

Ппзнаје ппделу меуала, навпди 

примере. 

Дефинище руде и ппзнаје оихпв 

сасуав. 

Пбјащоава и разуме уехнплпщки 

ппсуупак дпбијаоа меуала из 

руда. 

Дефинище кпрпзију, пбјащоава 

врсуе кпрпзије. 

Ппзнаје нашине защуиуе меуала 

пд кпрпзије. 

Ппзнаје пснпвне пспбине гвпжѐа, 

оегпве руде, уехнплпгију 

дпбијаоа у виспким пеёима, 

прпизвпде виспке пеёи. 

Дефинище шелик, ппзнаје нашине 

дпбијаоа шелика, разлике у 

ппсуупцима, класификацију 

шелика према разним 

криуеријумима, примену. 

Ппзнаје пспбине бакра, оегпве 

руде и легуре, уехнплпгију 

дпбијаоа, примену. 

Ппзнаје пснпвне руде, пспбине и 

примену уещких пбпјених меуала: 

плпвп и цинк. 

Ппзнаје пспбине, уехнплпгију 

дпбијаоа, руде и легуре и 

примену предсуавника лаких 

пбпјених меуала: алуминијум. 

Ппзнаје пснпвне пспбине и 

примену племениуих меуала: 

злауа, сребра и плауине. 

Ппзнаје пзнаке племениуих 
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меуала кпје уреба да ппседују да 

би се ппјавили на уржищуу. 

 

 

Прпизвпди 

индусурије 

немеуала 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

прпизвпдима 

индусурије немеуала: 

керамика, суаклп и 

цемену 

Ушеник дефинище керамику. 

Ппзнаје пснпвне и ппмпёне 

сирпвине за дпбијаое керамике, 

уехнплпгију дпбијаоа. 

Ппзнаје пснпвна свпјсува 

керамишких прпизвпда. 

Прави разлику измеѐу ппрпзне и 

неппрпзне керамике, навпди 

примере за сваку. 

Ппзнаје каракуерисуике ппрпзних 

и неппрпзних прпизвпда, оихпву 

примену. 

Разликује класишну и савремену 

керамику. 

Навпди савремене керамишке 

прпизвпде. 

Дефинище суаклп, пснпвне и 

ппмпёне сирпвине за дпбијаое. 

Ппзнаје уехнплпгију за дпбијаое 

суакла. 

Ппзнаје каракуерисуике и 

примену равнпг, щупљег и 

специјалнпг суакала. 

Дефинище цемену и врсуе 

цеменуа. 

Ппзнаје уехнплпгију дпбијаоа 

ппруланд цеменуа. 

Навпди пспбине цеменуа и 

оегпву примену. 

 

  

 

Прпизвпди 

прераде дрвеуа 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа п 

дрвеуу ( свпјсувима, 

Ушеник ппзнаје хемијски сасуав 

дрвеуа у ппгледу елеменауа и 

једиоеоа. 
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граѐи и преради). 

Суицаое знаоа п 

папиру и врсуама 

папира. 

Пбјащоава граѐу дрвеуа на 

пппрешнпм пресеку илусурацијпм. 

Ппзнаје физишка, механишка, 

есуеуска свпјсува дрвеуа, грещке и 

мане дрвеуа. 

Пбјащоава прпизвпде механишке 

прераде дрвеуа. 

Пбјащоава прпизвпде хемијске 

прераде дрвеуа. 

Ппзнаје пснпвне и ппмпёне 

сирпвине за дпбијаое папира, 

уехнплпгију дпбијаоа. 

Ппзнаје врсуе папира и шинипце 

квалиуеуа. 

 

Прпизвпди 

уексуилне 

индусурије 

Суицаое знаоа п 

прпизвпдима уексуилне 

индусурије 

Дефинище уексуилну индусурију. 

Ушеник ппзнаје каракуерисуике 

савремене уексуилне индусурије. 

Ппзнаје класификацију уексуилних 

влакана, оихпва свпјсува и 

квалиуеу. 

Ппзнаје врсуе вуне, свпјсува и 

квалиуеу вунених влакана. 

Ппзнаје врсуе памука, свпјсува и 

квалиуеу памушних влакана. 

Ппзнаје свпјсува свилених 

влакана. 

Прави разлику измеѐу прирпдних 

и хемијских влакана, влакана пд 

прирпдних и синуеуишких 

пплимера. 

Дефинище преѐе и уканине 

(каракуерисуике и квалиуеу). 

Дефинище урикпуажу-свпјсува и 

кпмппненуе квалиуеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 

 

 

ЕКПНПМСКА ГЕПГРАФИЈА 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
екпнпмске 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу екпнпмске 
гепграфије у сисуему 
наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај екпнпмске 
гепграфије  
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
екпнпмске 
гепграфије у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају екпнпмске  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
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Нивпи 
пстваренпсти 

стандарда 
Пбласт/ 

Наставна 
тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидактишкп-
метпдишка 
рещеоа за 

пствариваое 
исхпда 

Међупредметне 
кпмпетенције 

 

Ек
п

н
п

м
ск

п
-г

еп
гр

аф
ск

а 
ва

л
п

р
и

за
ц

и
ја

  п
р

и
р

п
д

н
и

х 

п
п

уе
н

ц
и

ја
л

а 
у 

св
еу

у 
и

 у
 С

р
б

и
ји

 
 

 Суицаое знаоа п 
ппјму и 
класификацији 
прирпдних услпва 
и извпра и 
разумеваое 
меѐудејсува и 
размещуаја 
прирпдних ресурса 
у свеуу и у нащпј 
земљи. 

 

 умеуи да дефинище размещуај 
прпизвпдое у свпјпј земљи и свеуу 

 знауи ппјам прирпдних услпва и 
извпра 

 знауи класификацију најзанашaјнијих 
прирпдних ресурса за ппуребе 
суанпвнищуа и привреде 

 знауи да су прирпдни ресурси 
неједнакп размещуени на Земљинпј 
ппврщини 

 схвауиуи меѐузависнпсу 
физишкпгепграфских и 
екпнпмскпгепграфских елеменауа 
гепграфске средине 

 упшиуи прпблеме прекпмернпг 
загаѐеоа прпсупра и нашине оихпве 
защуиуе 

Фрпнуални пблик 

рада 

Инуеракуивна 

насуава 

Кприщёеое 

гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое - 
Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, 
акуивнп селекуује ппзнауп 
пд неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг; уме да резимира и 
елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси 
духу инуеркулууралнпсуи. 
 
 

Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима екпнпмске гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
екпнпмска креуаоа 
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Д
р

ущ
ув

ен
п

 -
ге

п
гр

аф
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и
 ф

ак
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р
и

 п
р

и
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еѐ
и

ва
о

а  Суицаое знаоа п 
пснпвним 
друщувенпгеoграфс
ким факуприма и 
оихпвпм 
инуеракцијскпм 
пднпсу са прирпднп 
гепграфским 
елеменуима 
геппрпсупра 

 знауи друщувенпгепграфске факупре 
развпја привреде 

 суеёи знаое п брпју, динамици и 
гусуини насељенпсуи суанпвнищува 
свеуа и наще земље  

 ппзнавауи пснпвне сурукууре 
суанпвнищува свеуа и наще земље 

 знауи пснпвне уиппве насеља  

 пбјасниуи факупре лпкације насеља и 
ууицај насеља на размещуај 
прпизвпдое 

 схвауиуи узрпке и ппследице 
урбанизације  

 разумеуи прпблеме прекпмернпг 
расуа градпва 

 кприсуиуи разлишиуе извпре 
инфпрмација 

 приказауи графишки и карупграфски 
суауисуишке ппдауке п суанпвнищуву 
свеуа и РС 

Фрпнуални 

пблик рада 

Инуеракуивна 
насуава 

Кприщёеое 
гепграфске каруе 

 

 

Ек
п

н
п

м
ск

п
-г

еп
гр

аф
ск

п
 

д
еф

и
н

и
са

о
е

 п
р

и
вр

ед
е 

 
 

 Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури и 
знашају привреде. 
 

 схвауиуи ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на размещуај и 
развпј привреде у свеуу и у нащпј 
земљи 

 знауи класификацију привредних 
делаунпсуи 

 схвауиуи улпгу привреде у развпју 
ппјединих уериупријалних целина 

Фрпнуални 

пблик рада 

Инуеракуивна 
насуава 

Кприщёеое 
гепграфске каруе 

Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

 Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава друщувенп-геoграфске факупре и оихпве 
инуеракцијске пднпсе са прирпднп гепграфским елеменуима и сурукуурпм и знашајем привреде. 

 

 

Нивпи 
пстваренпсти 

стандарда 
Пбласт/ 

Наставна 
тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидактишкп-
метпдишка 
рещеоа за 

пствариваое 
исхпда 

Међупредметне кпмпетенције 
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П
п

љ
п

п
р

и
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ед
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 Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури 
и знашају 
ппљппривреде. 
 

 Знакласификацију ппљппривреде и 
оен знашај у свеуу и кпд нас 

 зна пснпвне каракуерисуике и 
уериупријални размещуај 
ппљппривредне прпизвпдое у свеуу 
и кпд нас 

 схвауа ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на размещуај и 
развпј ппљппривреде у свеуу и у РС 

 разуме уериупријални размещуај 
ппљппривредне прпизвпдое у свеуу  
и РС 

Фрпнуални пблик 

рада 

Инуеракуивна 

насуава 

Кприщёеое 

гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру градива, 
акуивнп селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; 
уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме 
да преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа 
ИКТ средсува 
- Пдгпвпран пднпс према 
пкплини - Ппказује 
разумеваое и спремнпсу за 
ангажпваое у защуиуи 
прирпде и управљаоу 
ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји 
ууишу на загаѐеое земљищуа, 
впде и ваздуха, разуме и 
предвиѐа ппследице оихпве 
уппуребе. 

Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

 Ушеник преппзнајеппјам, сурукууру и знашај ппљппривреде; 

 Примеоује знаое пууицају прирпдних и друщувених факупра на размещуај и развпј 
ппљппривреде у свеуу и у РС 
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И
н

д
ус

ур
и

ја
 

  Суицаое знаоа п 
ппјму, сурукуури 
и знашају 
индусурије  
 

 схвауиуи ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на размещуај и 
развпј индусурије у свеуу и кпд нас 

 знауи класификацију индусурије и 
оен знашај у свеуу и кпд нас 

 пбјасниуи савремене уенденције у 
развпју индусурије и ппјединих 
индусуријских грана (елекурпнска 
индусурија) 

 знауи пснпвне каракуерисуике и 
уериупријални размещуај 
индусуријских грана (енегеуика и 
рударсувп, меуалургија, мащинска 
ихдусурија, лака индусурија) у свеуу и 
кпд нас 

 схвауиуи улпгу индусурије у развпју 
ппјединих уериупријалних целина 

 кприсуиуи разлишиуе извпре 
инфпрмација 

 приказауи карупграфски 
уериупријални размещуај 
индусуријске прпизвпдое у свеуу и РС 

Фрпнуални пблик 

рада 

Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру градива, 
акуивнп селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; 
уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама - Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и нашине 
дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

Сампсуалнп пбјащоава ппјам, сурукууру и знашај индусурије 

 

П
р

п
м

еу
 

 Суицаое знаоа 
п ппјму, 
сурукуури и 
знашају прпмеуа 
у свеуу и кпд 
нас. 

 

 схвауиуи ууицај прирпдних и 
друщувених факупра на размещуај и 
развпј сапбраёаја у свеуу и кпд нас 

 знауи пснпвне каракуерисуике 
разлишиуих грана сапбраёаја и  
уериупријални размещај најважнијих 
сапбраёајница у свеуу и кпд нас 

 пписауи мпдерни развпј прпмеуа у 
свеуу и кпд нас 

 схвауиуи ууицај уерцијарнпг секупра 
на укупан привредни развпј 
ппјединих уериуприја 

Фрпнуални 

пблик 

рада 

Инуеракуивна 
насуава 

Кприщёеое 
гепграфске каруе 
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Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

 Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 

 Ппзнајесурукууру и знашај прпмеуа у свеуу и кпд нас. 
 

 

 

Ге
п

гр
аф

ск
е 

ка
р

ак
уе

р
и

су
и

ке
 

са
вр

ем
ен

п
г 

св
еу

а 
 

 

 Ппзнаваое и 
разумеваое 
неуједнашенпсуи 
инуеграцијских 
прпцеса на 
глпбалнпм 
нивпу. 

 зна гепграфску дисурибуцију 
нуједнашенпг развпја у свеуу 

 разумешинипце неуједнашенпг 
друщувенпг и привреднпг развпја на 
глпбалнпм нивпу 

 разумеинуеграцијске прпцесе у свеуу 
и оихпв знашај 

Фрпнуални 

пблик 

рада 

Инуеракуивна 
насуава 

Кприщёеое 
гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру градива, 
акуивнп селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; 
уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама - Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и нашине 
дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщте 
пбразпвне 

кпмпетенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и навединеуједнашенпсуи инуеграцијских прпцеса на глпбалнпм нивпу. 

 

  

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија 
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ЕКПНПМСКИ ТЕХНИШАР – III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, не Науаща Суанкпвиё-Щпщп, мр Мина Ђуриё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                              др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Виплеуа Кецман, Миланка Васиљевиё, Валенуина Парпвиё, Јелена Срдиё, Свеулана Вулиё: Грамауика 

                             Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за уреёи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

 

Исхпди  ушеоа 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Мпдерна 

 

 

•Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Разумеваое 

жанрпвске инпвације 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Уппзнаваое са 

пснпвним пдликама 

правца, 

предсуавницима 

српске и еврппске 

мпдерне и оихпвим 

делима 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•разуме уексупве из 

српске мпдерне 

ппезије и ппщуе 

кулуурне бащуине 

•наведе пдлике 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

• упши и уумаши 

мпдерне елеменуе у 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Рещаваое прпблема 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Психплпгија 

•Спциплпгија 

•Филпзпфија 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Теприја коижевнпсуи 

•Реуприка 

•Журналисуика 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Фпнплпгија 
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изразу и фпрми 

коижевнпг дела 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

•разуме уппуребу 

разлишиуих гпвпрних 

суилпва 

•Мпрфплпгија 

•Синуакса 

•Лингвисуика 

Меѐурауна и рауна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пдликама 

меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

•Упуёиваое на 

исураживашки и 

криуишки пднпс према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое за 

сампсуалнп шиуаое, 

дпживљаваое, 

разумеваое, уумашеое 

и пцеоиваое 

коижевнпг дела 

•Ппдсуицаое на 

криуишкп мищљеое 

•Уппзнаваое ушеника 

са ппјавама у Еврппи и 

кпд нас крајем XIX века 

и у првпј пплпвини XX 

века 

•схвауи пднпсе 

ппјединца и свеуа 

•наведе пдлике 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

•наведе манифесуе, 

коижевне ппкреуе и 

сурује у коижевнпсуи 

измеѐу два рауа 

•разуме ппеуику 

сумаураизма 

•усппсуави узајамни 

пднпс измеѐу 

коижевних дела и 

времена у кпјем су 

насуала 

•сппзна разлишиупсу 

коижевних врсуа у 

суваралащуву писаца 

еппхе 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 
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•Изграѐиваое 

мпралних свпјсуава 

ушеника 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Лекуира •Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Развијаое криуишкпг 

пднпса према 

суварнпсуи 

•Исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

 

 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•схвауи какви се 

пднпси пукривају 

измеѐу ппјединца и 

свеуа 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

Твпрба реши 

 

 

•Пракуишнп усвајаое 

пснпвних ппјмпва п 

извпѐеоу (деривацији) 

реши 

•Савладаваое 

пснпвних ппјмпва  п 

увпрби слпженица и 

пплуслпженица 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п пснпвним 

правилима граѐеоа 

реши 

•преппзна прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

•примени пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Лексикплпгија 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пснпвама 

лексикплпгије 

•преппзна и пдреди 

вреднпсу лексеме 

•уме да се служи 
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•Прпщириваое знаоа 

из лексике и 

функципналних 

суилпва 

•Разумеваое 

најважнијих префикса 

и суфикса ппреклпм из 

класишних језика 

•Усвајаое знаоа п 

уерминплпгији и 

уерминима 

•Уппзнаваое са 

пснпвним ппјмпвима п 

фразеплпгији и 

фразеплпщким 

јединицама 

решницима 

•наведе примере 

синпнима, хпмпнима, 

анупнима, жаргпна… 
 

Синуакса •Усвајаое знаоа п 

синуакси 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•Унапреѐиваое 

језишких сппспбнпсуи и 

знаоа суешених у 

преухпдним 

разредима 

•зна све нашине 

граѐеоа реши 

•ппседује знаоа п 

језику и језишкпј нпрми 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 

сиууацијама 

  

Правппис •Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа 

из језика и правпписа у 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

•примени правпписна 

правила у писаоу 

слпженица, 

пплуслпженица и 

синуагми 

•скраёује реши у 

складу са правпписним 

правилима 

•зна грамауишкп и 

правпписнп правилнп 
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изражаваое у усменпј 

и писанпј 

кпмуникацији 

Кулуура изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

•Уппзнаваое ушеника 

са језикпм кап 

гласпвним сисуемпм 

кпји се псуварује 

усменим и писаним 

пууем 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика уз 

ппмпё језишких вежби 

•Ууемељиваое 

насуаве писменпсуи и 

насуаве грамауике на 

језишким вежбаоима 

•Ууврѐиваое меупда и 

нашина сувараоа у 

еуапама писанпг 

задаука 

•Псппспбљаваое 

ушеника да у писменим 

сасуавима правпписна, 

језишка и суилска 

вежбаоа суављају у 

службу пракуишних 

писаних псувареоа 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•у ппупунпсуи усваја 

кулууру усменпг и 

писанпг изражаваоа 

пп нпрмама и 

суандардима српскпг 

коижевнпг језика 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 

сиууацијама 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 

•негује правилнп 

усменп и писанп 

изражаваое 

суандардним језикпм 

•изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе и сппсувене 

вреднпсуи у усменпм и 

писанпм изражаваоу 
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•Развијаое језишке 

кулууре ушеника кап 

пснпве за разумеваое 

и усвајаое пбразпвних, 

васпиуних и 

умеунишких вреднпсуи 

кап ппрука 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое 

ушеника за квалиуеунп 

усменп и писанп 

изражаваое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4;  2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 
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2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

 

U 1 A world of 

difference 

 

 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое 

даупг квиза 

-раѐеое анкеуе у 

пдељеоу 

-шиуаое и аналза  

уексуа Welcome to our 

world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  

усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад 

и 

пбразпваое) 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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-Псппспбљаваое 

ушеника да пписују 

разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим 

прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое 

садащоих времена  

-пбрада пасивнпг 

пблика садащоих 

времена 

-анализа неппзнаупг 

уексуа 

-писаое писама и 

мејлпва  

 

 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  

усвпјене лексике 

приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима. Ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу 

здравпг и безбеднпг 

пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман 

је да се акуивнп 

ангажује у защуиуи и 

унапреѐеоу квалиуеуа 

живпуа у заједници.  

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

(Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive 

Voice of Past Simple 

Tense 

 

, и израза used to 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 
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оегпва анализа 

- Дискуупваое п 

умеунпсуи и ппзнауим 

свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија 

used to  

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

свеуу бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима 

ппслпдаваца. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Зна да је за 

разумеваое дпгаѐаја и 

дпнпщеое 

кпмпеуенуних  пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке. 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и 

ппреѐеое пбразпвних 

сисуема у разлишиуим 

земљама, али и у 

разлишиуим 

временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое 

нашина на кпји 

уинејчери данас живе, 

и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое 

ушеника да разумеју 

уексу п живпуу у 

2060.гпдини, 

усвајаоем предвиѐене 

лексике и грамауишких 

сурукуура 

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 
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-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве 

предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

фразе , уппуребљујуёи 

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 

 

 

 

U6 What matters to me -Пбрада и акуивна 

примена 

инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји 

се заврсавају на –ing/ -

ed , слпженице и 

прилпге 

-шиуаое и анализа 

уексуа везанпг за 

разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My 

kitchen 

-дискусија п пбишајима 

у Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу 

разумеваое, 

сажимаое и 

препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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са пбишајима щирпм 

свеуа 

- писаое реклама и 

пгласа 
 

U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, 

сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм 

за фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, 

Passive Voice, кап и 

фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 
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Unit 1 Communication Суицаое свесуи 

ушеника п знашају 

ппуребе ушеоа 

енглескпг језика и 

оегпве ппслпвне 

примене. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра и прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника  да кприсуе 

фразе специфишне 

уелефпнским 

разгпвприма. 

Разликпваое и 

уппуреба разлишиуих 

фпрми ппслпвних 

писама кап щуп су 

прппраунп писмп, 

имејл и  упиу. 

Ушеник је у суаоу да 

разуме неппхпднпсу 

ушеоа ппслпвнпг 

енглескпг језика и 

оегпв знашај за 

ушеникпву будуёу 

ппслпвну каријеру, 

разуме и кприсуи 

нпвпсуешене реши и 

изразе, успещнп впди 

уелефпнски разгпвпр и 

ефекуивнп кприсуи 

свпјсувене фразе, 

разликује и израѐује 

разлишиуе врсуе 

ппслпвних писама у 

ппслпвнпј 

кпмуникацији 
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Unit 2 Careers 

 

Усвајаое нпвих реши 

фраза свпјсувених 

писаоу радне 

бипграфије и 

пријављиваоу за 

ппсап. 

Суицаое вещуина 

разумеваоа енглескпг 

језика у свакпдневнпм 

гпвпру и кпнкреуним 

сиууацијама. 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

радне бипграфије, 

фпрмпм впкабуларпм 

и садржајем. 

 

Суицаое знаоа п 

уппуреби глагплских 

времена Present Simple 

и Present Continuous. 

Ушеник је у суаоу да 

сампсуалнп кприсуи 

реши и фразе приликпм 

пријаве за ппсап и 

писаоа радне 

бипграфије, даје савеуе 

и преппруке, сппспбан 

је да сампсуалнп 

напище радну 

бипграфију ппщуујуёи 

фпрму и садржину, 

разуме реши и изразе у 

кпнуексуу свакпдневнпг 

гпвпра,зна да кприсуи 

глагплска времена  

Present Simple и Present 

Continuous приликпм 

разгпвпра за ппсап. 
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Unit 3 Employment Уппзнаваое ушеника са 

исупријским развпјем 

и прпменама у 

екпнпмским 

секуприма 

ппљппривреде, 

индусурије и услуга. 

Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

уексупве п 

кпмплексним 

екпнпмскп-

исупријиским уемама и 

да пружи свпје 

мищљеое и фпрмира 

суав. 

Суицаое знаоа п 

уппуреби и разликама 

у уппуреби глагплских 

времена Present 

Perfect и Past Simple.  

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

прппраунпг и 

мпуиваципнпг писма. 

 

Ушеник разуме 

исупријске прпмене у 

секуприма  

ппљппривреде, 

индусурије и услуга и 

уумаши разлпге и 

ппследице, заузима 

суав и уумаши нпва 

знаоа у кпнуексуу 

свакпдневнице, 

ппсуављају пиуаоа и 

изражавају мищљеоа, 

знају правилнп да 

кприсуие и разликују 

глагплска времена 

Present Perfect и Past 

Simple, знају 

сампсуалнп да напищу 

прппраунп и 

мпуиваципнп писмп уз 

ппщупваое фпрме и 

садржине. 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 
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СПЦИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, Е. Гиденс Спциплпгија 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија 

 

Спциплпщки присууп 

друщуву 

 

Суицаое знаоа п 

предмеуу спциплпгије, 

оеним сазнајним 

циљевима, 

меупдплпгији науке; 

Ушеник зна да пбјасни 

предмеу спциплпгије и 

оене сазнајне циљеве, 

меупдплпгију; 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

 

Друщувена сурукуура и 

друщувене прпмене 

 

Усваја знаоа п 

пдреѐеоу ппјма 

друщувене сурукууре, 

димензијама и 

елеменуима сурукууре; 

уши се да ппсмаура 

друщувену сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг, 

психплпщкпг, 

кулуурнпг и 

друщувенпг у шпвеку). 

Ппзнаје ппјам 

друщувене сурукууре, 

димензије и елеменуе 

сурукууре; ппсмаура 

друщувену  сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг,  

сихплпщкпг, кулуурнпг 

и друщувенпг у 

шпвеку). 

 

Пснпвне пбласуи 

друщувенпг живпуа 

Усвајаое знаоа п 

ппјму кулууре, и 

пснпвама 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације. 

Усвајаое знаоа п 

 пснпвним  

кпмппненуама и 

Уппзнау са разлишиуим 

пдреѐеоима ппјма; 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације 

Преппзнаје пснпвне  

кпмппненуе и 

функције религије, 

пблицике религијске 
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функцијама религије, 

пблицима   религијске 

свесуи кап и 

слишнпсуима и 

разликама измеѐу 

религије и магије. 

Усвајаое знаоа п 

друщувеним 

усуанпвама; ппјаму 

државе, оенпм 

ппреклу и пплиуици. 

свесуи кап и слишнпсуи 

и разлике измеѐу 

религије и магије 

 

Јаснп преппзнаје 

друщувене усуанпве; 

ппјам државе, оенп 

ппреклп и пплиуиц 

 

Ппјаве и прплеми 

савременпг друщува 

 

 

Суише знаое п 

пснпвним пблицима 

девијанунпг 

ппнащаоа-(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубпсувп) 

друщувенпм 

амбијенуу, 

упуёује се у ппследице 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу 

на ппл (рпднп 

услпвљенп насиље ), 

уппзнаје пблике 

девијанунпсуи у 

мпдернпм друщуву, 

сазнаје п смислу и 

функцији 

друщувенпг надзпра, 

превенуивнпг 

делпваоа санкција. 

 

Уппзнауи са пснпвним 

пблицима 

девијанунпг 

ппнащаоа(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубисувп) 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу на 

ппл (рпднп услпвљенп 

насиље ), уппзна 

пблике девијанунпсуи 

у мпдернпм друщуву, 

разумије смисап и 

функцију друщувенпг 

надзпра, превенуивнпг 

делпваоа санкција 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ,С.ПГОАНПВИЋ ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА,КРУГ-БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

 

 

Пплиедри и пбруна 

уела 

 

пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

пплиедрима и 

пбруним уелима 

Ппврщина и 

запремина пплиедара 

и пбуних уела и 

примена на кпнкреуне 

примере 

Израшунаваое пбима и 

ппврщина ликпва у 

равни-квадрау, 

правпугапник, 

щесупугап, круг 

Призма,пирамида, 

зарубљена пирамида-

израшунаваое 

ппврщина и запремина 

Ваљак,купа,зарубљена 

купа,лппуа- 

израшунаваое 

ппврщине и запремине 

Rещаваое прпблема 

ппврщина и запремина 

слпжених и уписаних и 

пписаних уела 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникација и 

сарадоа, рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенција за 

ушеое,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Ппслпвна инфпрмауика 

Рашунпвпдсувп 

Суауисуика 

Пснпви екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Предузеунищувп 

Маркеуинг 

 

 

 

 

Аналиуишка гепмеурија 

у равни 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

кппрдинаунпм сисуему 

и пднпсу пбјекауа у 

оему 

Права у равни и пднпс 

две праве у равни 

Уппзнаваое са 

једнашинпм другпг 

реда и оеним разним 

пблицима у зависнпсуи 

пд кпефицијенауа 

Рещаваое сисуема 

линеарних једнашина 

Расупјаое измеѐу две 

уашке;ппдела дужи 

Ппврщина урпугла 

Разни пблици једншине 

праве 

Пднпс измеѐу две 

праве 

Услпв нпрмалнпсуи и 

паралелнпсуи две 

праве 
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Пднпс криве другпг 

реда и праве у XOY 

сисуему 

Угап измеѐу две праве 

Расупјаое пд уашке дп 

праве 

Једнашина кружнице и 

оен пплпжај у равни 

Пднпс праве и равни 

Пднпс две кружнице у 

равни 

Елипса,хипербпла и 

парабпла 

Пднпс праве и неке 

криве другпг реда 

 

 

 

Низпви 

Ппјам брпјшанпг низа и 

оегпве пспбине 

Ппјам ариумеуишкпг и 

гепмеуријскпг низа и 

примена у кпнкреуним 

примерима 

Ппјам гранишне 

врднпсуи низа и 

кпнвергенунпг низа 

 

 

Преппзнаваое 

брпјшанпг низа,нашина 

фпрмираоа  

Преппзнаваое 

ариумеуишкпг низа и 

изаршунаваое оегпвих 

парамеуара 

Израшунаваое 

ураженпг шлана и 

збира неких шланпва 

низа 

Преппзнаваое 

гепмеуријскпг низа и 

израшунаваое 

ураженпг шлана и 

збира неких шланпва 

низа 

Гранишна вреднпсу 

низа 

Гранишна вреднпсу 

алгебарске 

кпмбинације низпва 

Бескпнашни 

гепмеуријски низ 
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Елеменуи линеарнпг 

прпграмираоа 

 

 

Рещеое сисуема две 

линеарне неједнашине 

Ексуремна вреднпсу ф-

је на кпнвекснпм 

пплигпну и оени 

ексуремуми 

Примена линеарнпг 

прпграмираоа на 

кпнкреуне примере 

Сиуем две и вище 

линеарних неј.на и 

оегпвп рещеое 

Ексуремна вреднпсу ф-

ја на пплигпну 

Трансппруни прпблем 

Расппдела инвесуиција 

Прпблем прихпда 

 

 

 

 

 

Елеменуи привредне и 

финансијске 

мауемауике 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

прпсупм камаунпм 

рашуну 

Суицаое знаоа п 

слпженпм камаунпм 

рашуну 

Примена слпженпг 

камунпг рашуна у 

рашуну улпга и рашуну 

ренуе 

Прпсу камауни рашун за 

време дауп у 

гпдинама,месецима и 

данима 

Слпжен камауни рашун 

Израшунаваое увеёане 

вреднпсуи главнице 

Слпжен инуересВреме 

и инуересна суппа 

слпженпг камаунпг 

рашуна 

Рашун улпга,време и 

инуересна суппа 

рашуна улпга 

Улагаое ппшеукпм или 

крајем перипда 

Рашун ренуе,време и 

инуересна суппа 

рашуна ренуе 

Ренуа ппшеукпм или 

крајем перипда 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирка,финансијке уаблице,калкулаупр,график 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 



 151 

јесу:  

2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: : Библија, дидакуишки мауеријал 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

В
ер

ск
а 

 н
ас

уа
ва

 (
 п

р
ав

п
сл

ав
н

и
 к

ау
и

хи
зи

с)
 

 

Увпд 

 

Уппзнаваое ушеника са 

садржајем предмеуа, 

планпм и прпгрампм и 

нашинпм реализације 

насуаве Правпславнпг 

кауихизиса; 

 Усуанпвиуи каква су 

знаоа суекли и какве 

суавпве усвпјили 

ушеници 

у преухпднпм 

щкплпваоу. 

сагледа садржаје 

кпјима ёе се бавиуи 

насуава 

Правпславнпг 

кауихизиса у упку 3. 

гпдине 

средопщкплскпг или 

гимназијскпг 

пбразпваоа; 

 упши каквп је оегпвп 

предзнаое из градива 

Правпславнпг 

кауихизиса пбраѐенпг 

у преухпднпм разреду 

щкплпваоа. 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је 

пвладап градивп. 

Кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа. 

Изражава свпје суавпве 

и мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдреѐени садржај ( 

усменп и писанп).  

Прпцеоује ппузданпсу 

ппдауака. 

Српски језик 

Исуприја 

Ликпвна кулуура 

Гепрафија 

Спциплпгија 

 

Хрисупс исуиниуи Бпг и 

исуиниуи шпвек 

Ушеницима пружиуи 

пснпв за разумеваое 

знашаја Хрисупве 

лишнпсуи и Оегпвпг 

живпуа за наще 

спасеое; 

 Прпуумашиуи 

ушеницима Хрисупва 

имена: Нпви Адам, 

мпёи ёе разуме 

знашеое израза Нпви 

Адам, 

Месија и Емануил, 

Лпгпс; 

 мпёи да излпжи 

защуп је Исус Хрисупс 

кап 

ппсредник измеѐу Бпга 
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Месија и Емануил; 

 Прпуумашиуи 

ушеницима прплпг 

Јеванѐеља пп Јпвану; 

 Ушеницима пружиуи 

пснпв за разумеваое 

да је Хрисупс ппупуни 

Бпг и ппупуни шпвек; 

 Уппзнауи ушенике са 

уеплпгијпм икпне – да 

се на икпнама 

прпјављује исупријска 

и есхауплпщка 

димензија. 

и шпвека једини 

Спасиуељ свеуа; 

 мпёи да у прплпгу 

Јеванѐеља пп Јпвану 

укаже на месуа у 

кпјима се гпвпри п 

Бпгу кап Лпгпсу; 

 мпёи у пснпвним 

цруама да ппище 

защуп је мпгуёе да се у 

нпвпзавеунпј Цркви 

предсуавља Бпг; 

 мпёи да наведе 

пснпвне разлике 

измеѐу слике 

и икпне. 

 

Приближилп се 

Царсувп Бпжије 

Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

да 

Хрисупс дпнпси 

Царсувп 

Бпжје у свеу; 

 Ппсмаурауи Хрисупвп 

ушеое п Блаженсувима 

у савременпм 

кпнуексуу; 

 Предпшиуи 

ушеницима 

Хрисупвп ушеое п 

Царсуву Бпжјем; 

 Хрисупва прпппвед 

имаНуниверзални 

каракуер. 

                              Мпёи 

да закљуши да је 

Царсувп Бпжје 

заједница са Хрисупм; 

 мпёи да увиде 

акууелнпсу Хрисупве 

прпппведи; 

 знауи да је Хрисупва 

делаунпсу и прпппвед 

ппзив свима у Царсувп 

Бпжје; 

 мпёи да увиде какп 

ппуке из Хрисупве 

прпппведи мпгу да 

примене на сппсувени 

живпу. 

Где је Хрисупс уу је и 

Царсувп Бпжије 

Мпј живпу у Хрисуу 

Уппзнауи ушенике да 

Хрисупс у свпјпј 

лишнпсуи пбједиоује 

мпёи да ппвеже 

дпгаѐај Препбражеоа 

са лиуургијскпм 
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 Царску, 

Првпсвещуенишку и 

Прпрпшку службу; 

 Прпуумашиуи 

ушеницима 

дпгаѐај и урппар 

Препбражеоа у 

свеулпсуи  

исихасуишкпг искусува 

Цркве; 

 Ппдсуаёи ушенике на 

размищљаое да је 

Хрисупва смру на Крсуу 

крајои израз љубави 

Бпга према шпвеку; 

 Уппзнауи ушенике са 

есхауплпщкпм 

димензијпм свеуе 

Лиуургије; 

 Ушеницима указауи 

да је Хрисупвим 

Вазнесеоем 

Хрисупс прпслављен 

кап Гпсппд и да је у 

Оему 

прпслављена људска 

прирпда; 

 Ушеницима пружиуи 

пснпв за разумеваое 

да је и ппсле свпг 

Вазнесеоа 

Хрисупс са нама у све 

дане дп сврщеука века; 

 Прпуумашиуи 

ушеницима 

некпликп 

песмпм «Видјехпм 

свјеу исуиниј...»; 

 мпёи да разуме да је 

свака заједнишка 

урпеза израз 

заједнищува; 

 мпёи да разуме да 

Хрисупс Тајнпм 

Вешерпм 

усуанпвљује нашин на 

кпји ёе псуваривауи 

заједницу са свпјим 

ушеницима у све дане 

дп сврщеука века; 

 мпёи да разуме да 

сва радпсу хрищёанске 

вере извире из свесуи 

п ппбеди над смрёу и 

Хрисупвпм суалнпм 

присусуву; 

 мпёи да, 

пришещёујуёи се, 

дпживљава себе 

кап ушесника Тајне 

Вешере; 

 мпёи да у пснпвим 

цруама излпжи смисап 

Хрисупвпг сурадаоа и 

смруи; 

 мпёи да пбјасни да 

се Хрисупс вазнпси на 

небп да би узнеп 

људску прирпду Пцу; 

 мпёи да разуме да се 

Хрисупс вазнпси на 

небп да би наща вера у 
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нпвпзавеуних 

пневмауплпщких 

пдељака. 

Ппдсуицауи ушенике на 

хрищёански пднпс 

према свеуу, себи и 

ближоима 

указиваоем на пример 

Хрисуа шији је живпу 

испуоем безуслпвнпм 

љубављу према 

свакпм шпвеку; 

 Ппдсуицауи ушенике 

да се свакпдневнп 

уруде у ппдвигу 

делауне љубави 

према Бпгу и 

ближоима; 

 Упууиуи ушенике да је 

пснпвни смисап 

хрищёанскпг еупса 

вплеуи друге кап щуп 

Хрисупс впли нас; 

 Пмпгуёиуи 

ушеницима 

пснпв за разумеваое 

да Хрисупв Закпн 

љубави није мпгуёе 

испуоавауи 

на фпрмалан нашин. 

Хрисуа била 

слпбпдна(а не 

изнуѐена); 

 знауи да је ппщуеое 

са Хрисупм и данас 

мпгуёе у заједници 

Духа Свеупга – у 

Цркви.мпёи да разуме 

да ппкајаое 

(преумљеое) 

знаши ппсуављаое 

Царсува Бпжјег за 

приприуеу живпуа; 

 мпёи да разуме да 

ппкајаое ппдсуише 

шпвека да уражи 

Царсувп Бпжје; 

 знауи да исуински 

пднпс са Бпгпм не сме 

биуи фпрмалисуишки; 

 биуи свесуан знашаја 

испуоаваоа Хрисупвих 

заппвесуи у свпм 

живпуу; 

 схвауиуи да се 

ушещёем на Лиуургији 

ушесувује у Царсуву 

Бпжјем. 

Свеупуајински живпу 

Цркве 

Лиуургија кап икпна 

исуинскпг ппсупјаоа 

свеуа- Царсува Бпжијег 

 

Пмпгуёиуи ушеницима 

да схвауе да је нащ 

живпу у Цркви 

незамислив без 

ушещёа у свеуим 

Тајнама; 

мпёи на пснпвнпм 

нивпу да уумаши 

нпвпзавеуна 

сведпшансува п знашају 

Крщуеоа; 

 мпёи да схвауи да је 
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 Уппзнауи ушенике да 

шпвек Крщуеоем и 

Мирпппмазаоем 

задпбија 

еклисиплпщку иппсуас 

(црквени иденуиуеу); 

 Пмпгуёиуи 

ушеницима 

разумеваое да су 

Исппвесу и Ппкајаое 

пбнпвљеое благпдауи 

Крщуеоа; 

 Указауи ушеницима 

да је вещуенишка 

служба прпдужеуак 

Хрисупвпг служеоа 

кпјим је Пн 

спасап свеу; 

 Указауи ушеницима 

да се 

ушещёем у свеуим 

Тајнама ппсуаје деп 

Тела Хрисупвпг; 

 Развијауи свесу 

ушеника 

да је свеуа Лиуургија 

Тајна Бпжјег присусува 

у свеуу и уласка у 

Царсувп 

Бпжје. 

Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое 

целпкупнпг дпмпсурпја 

спасеоа на примеру 

анафпре Василија 

Великпг; 

Крщуеое прихвауаое 

ппзива на свеупсу; 

 мпёи да пбјасни да 

Мирпппмазаое знаши 

примаое дарпва 

Свеупг Духа за 

служеое у Цркви 

 мпёи да схвауи да су 

исппвесу и ппкајаое 

ппврауак у нарушје 

Пшевп и заједницу 

Цркве; 

 знауи да су службе у 

Цркви дарпви Духа 

Свеупга; 

мпёи да меѐуспбнп 

разликује разлишиуе 

службе у Цркви 

(епискпп, свещуеник, 

ѐакпн, 

лаик) и увиди оихпву 

ппвезанпсу; 

 биуи свесуан да све 

Тајне свпј смисап 

дпбијају у Лиуургији. 

мпёи да преппзна 

дпгаѐаје из исуприје 

спасеоа у Анафпри 

Василија Великпг; 

 мпёи да уумаши 

мплиуву Пше нащ кап 

лиуургијску мплиуву; 

 мпёи да разуме да 

брауск а хрищёанска 

љубав свпје ппреклп 

има у примеру 
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 Деуаљнп 

прпуумашиуи 

ушеницима мплиуву 

Пше нащ у кпнуексуу 

Лиуургије; 

 Пружиуи ушеницима 

пснпв да ппвежу 

Хрисупв 

пднпс према 

ппуребиуима 

са хариуауивнпм 

делаунпщёу хрищёана 

данас; 

 Предпшиуи 

ушеницима 

крпз јеванѐелске 

уексупве да у 

прихвауаоу 

Хрисупве Тајне нема 

раздпра меѐу људима; 

 Усуанпвиуи пбим и 

квалиуеу знаоа и 

разумеваоа суешених у 

упку щкплске гпдине 

из Правпславнпг 

кауихизиса 

Хрисупве љубави; 

 биуи свесуан да 

хрищёанскп 

браупљубље 

превазилази крвнп и 

наципналнп ппреклп; 

 мпёи да 

упши у кпјпј мери је 

напредпвап и 

савладап градивп 

Правпславнпг 

кауихизиса 3. разреда 

средое щкпле 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнуални 

Насуавне меупде: Разгпвпр, демпнсурауивна, дијалпщка, уексууална, рад на уексуу, пбјащоеое 

Насуавна средсува: Библија, дидакуишки мауеријал 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задауке везане за насуавну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. Ппсуавља пиуаоа 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище насуавних јединица. Сампсуалнп фпрмулище пиуаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава кпмбинпване 

уесупве. 
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Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других насуавних предмеуа. Креауивнп се изражава, пище краёе радпве на задауу уему. 

 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Впдиш за насуавнике, ЗУНС, Бгд, 2005, средсува маспвне кпмуникације: щуампа, ТВ, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Гр
аѐ

ан
ск

п
 в

ас
п

и
уа

о
е 

ДЕМПКРАТИЈА И 

ППЛИТИКА 

 

 

-Разумеваое ппјмпва 

демпкрауија, пплиуика, 

власу, граѐански живпу 

-Уппзнаваое са 

механизмима 

функципнисаоа 

демпкрауије и 

инсуиууцијама 

демпкрауије 

-Сагледаваое знашаја 

и нашина кпнурпле и 

пгранишеоа власуи у 

демпкрауији 

-Пбјасни ппјмпве 

демпкрауија,пплиуика, 

власу, граѐански живпу 

- Наведе разлике 

измеѐу 

демпкраускпг и 

недемпкраускпг 

нашина пдлушиваоа 

-Пбјасни разлике 

измеѐу 

неппсредне и 

ппсредне 

демпкрауије 

-Анализира разлишиуе 

нашине пгранишаваоа 

власуи 

- Разликује 

надлежнпсуи 

закпнпдавне, изврщне 

и судске власуи 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

 

 Спциплпгија 

Државнп уреѐеое 

Усуав и права граѐана 

Вещуина кпмуникације 

Српски језик и кулуура 

језишкпг изражаваоа 

ГРАЂАНИН И 

ДРУЩТВП 

 

 

-Сагледаваое улпге 

граѐанина/граѐанке у 

демпкраускпм друщуву 

- Уппзнаое се са радпм 

лпкалне сампуправе 

-Сагледаваое улпге 

- Разуме пплиуишкп 

пдреѐеое ппјма 

граѐанин/граѐанка 

- Разуме знашај 

ппщупваоа закпна у 

демпкраускпј држави 
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и каракуерисуика 

цивилнпг друщува у 

демпкрауији 

-Сагледаваое знашаја 

и нашина ушесувпваоа 

граѐанина/граѐанке у 

пплиуици 

- Пбјасни улпгу 

лпкалне 

сампуправе и ппслпве 

кпјима се пна бави 

-Пбјасни 

каракуерисуике и 

улпгуцивилнпг 

друщува 

-Наведе мпгуёнпсуи 

ууицаја граѐана на 

власу, правни и 

пплиуиши сисуем 

(разлишиуе 

фпрме граѐанскпг 

удруживаоа, 

разлишиуе фпрме 

граѐанских 

иницијауива и акција) 

-Иденуификује и 

анализира факупре 

кпји пмеуају/ппдсуишу 

демпкрауски развпј 

друщува 

ГРАЂАНСКА И 

ППЛИТИШКА 

ПРАВА И ПРАВП 

НА ГРАЂАНСКУ 

ИНИЦИЈАТИВУ 

Уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм граѐанских 

права и правпм на 

граѐанску иницијауиву 

- Сагледаваое улпге 

граѐана у псувариваоу 

људских права у 

демпкраускпм друщуву 

- Сагледаваое 

неппхпднпсуи и нашина 

акуивнпг ушещёа 

граѐана 

у демпкраускпм 

-Наведе врсуе људских 

права и пбјасни оихпв 

садржај 

-Анализира 

предсуављаое 

људских права у 

акууелним 

медијима 

- Пбјасни улпгу 

ппјединца у защуиуи и 

псувариваоу људских 

права 

-Пбјасни ппјам 
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друщуву 

 

 

граѐанске 

иницијауиве 

-Наведе надлежнпсуи 

ппщуине и ппслпве 

кпјима се пна бави 

-Разликује фпрмалну 

пд 

нефпрмалне 

иницијауиве 

-Наведе фпрму и 

садржај 

фпрмалнпг предлпга 

граѐанске иницијауиве 

- Наведе сурукууру, 

функципнисаое, 

правила и прпцедуре 

рада Скупщуине 

- Изведе симулацију  

заседаоа Скупщуине 

ппщуујуёи све 

прпцедуре у прпцесу 

дпнпщеоа 

пдлука на предлпг 

граѐана 

-Oбјасни ппјам, 

каракуерисуике, улпгу 

и врсуе удруживаоа 

граѐана 

-Иденуификује и 

анализира 

акуивнпсуи и акције 

удружеоа 

граѐана у свпјпј 

лпкалнпј заједници 

ПЛАНИРАОЕ 

КПНКРЕТНЕ 

Ппдсуицаое и 

псппспбљаваое 

-Иденуификује 

прпблеме у свпјпј 
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АКЦИЈЕ 

 

 

ушеника за планираое 

заједнишких акција и 

прпјекауа у лпкалнпј 

заједници 

лпкалнпј заједници 

-Анализира изабране 

прпблеме, изушава их 

-Предлаже акуивнпсуи 

и дискууује п оима са 

псуалим шланпвима 

уима 

-Сараѐује са 

шланпвима уима и 

ушесувује у дпнпщеоу 

пдлука 

-Фпрмулище циљеве и 

кпраке акције 

- Иницира акуивнпсуи 

прауи их и пцеоује 

-Предсуави пууем јавне 

презенуацију нацру 

акције и резулуауе 

акције 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: радипнишарске 

Насуавна средсува: радни задаци, средсува маспвне кпмуникације: щуампа, ТВ, инуернеу 

 

ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за уреёи разред екпнпмске щкпле – Суеван Девеуакпвиё, Биљана Јпванпвиё Гаврилпвиё, Гпјкп Рикалппвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
сн

п
ви

 

ек
п

н
п

м
и

је
  

1. Предмеу изушаваоа 

наципналне екпнпмије 

 

- суицаое знаоа п 

предмеуу изушаваоа 

наципналне екпнпмије 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

-  анализира пднпс   измеѐу 

макрп и микрп екпнпмских 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

Српски језик, 

исуприја, 

мауемауика, 

ппслпвна 
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- суицаое пснпвних 

знаоа п пднпсу измеѐу 

макрп и микрп 

кпнпмских дисциплина 

дисциплина 

-  разуме предмеу 

изушаваоа наципналне 

екпнпмије 

 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

екпнпмија, 

екпнпмска 

гепграфија, 

мпнеуарна 

екпнпмија и 

банкарсувп и 

суауисуика. 

 

2. Привредни развпј  

- уппзнаваое ушеника 

са ппјмпм и 

шинипцима 

привреднпг развпја 

- суицаое пснпвних 

знаоа п друщувенпм 

прпизвпду и 

наципналнпм дпхпуку 

- сппзнаваое ушеника 

са факуприма расуа 

друщувенпг прпизвпда 

(ппсредним и 

неппсредним) 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- преппзна  и пбјасни 

привредни развпј   и 

шинипце привреднпг 

развпја кап екпнпмску 

кауегприју 

- разликује и да пбјасни 

кауегприје друщувенпг 

прпизвпда и наципналнпг 

дпхпука  

- разликује и пбјасни 

ппсредне  и неппсредне  

факупре расуа друщувенпг 

прпизвпда 

3. Привредби развпј 

СФРЈ 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника 

са динамикпм 

привреднпг развпја 

бивще Југпславије 

-уппзнаваое ушеника 

са прпменама у 

сурукуури друщувенпг 

прпизвпда 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- пбјасни динамику 

привреднпг развпја  бивще 

Југпславије 

- пбјасни  прпмене у 

сурукуури друщувенпг 

прпизвпда 

 

4. Развпј ппјединих 

делаунпсуи 

југпслпвенске 

привреде 

- суицаое знаоа п 

пснпвним 

каракуерисуикама 

индусуријскпг развпја 

- уппзнаваое са 

индусуријализацијпм 

кап пснпвним меупдпм 

привреднпг развпја 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- пбјасни пснпвне 

каракуерисуике 

индусуријскпг развпја 

- пбјасни 

индусуријализацију кап 

пснпвни меупд   
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- суицаое знаоа п 

гранскпм и 

регипналнпм 

размещуају индусурије 

- сппзнаваое ушеника 

са пснпвним 

каракуерисуикама 

развпја  ппљппривреде 

- суицаое знаоа п 

ппјму и 

специфишнпсуима 

развпја ппљппривреде 

- сппзнаваое са 

мерама аграрне 

пплиуике 

- сппзнаваое са 

пснпвним 

каракуерисуикама  

развпја сапбраёаја 

- суицаое знаоа п 

развпју ургпвине 

-сппзнаваое са 

развпјем псуалих 

секупра привреде 

- суицаое знаоа  п 

регипналнпм развпју 

Југпславије 

привреднпг развпја 

- разуме грански и 

регипнални размещуај 

индусурије 

- пбјасни пснпвне 

каракуерисуике  развпја 

ппљппривреде  

- дефинище ппјам и 

специфишнпсуи 

ппљппривреде 

- наведе и пбјасни мере 

аграрне пплиуике  

- преппзна пснпвне 

каракуерисуике  развпја 

сапбраёаја 

- пбјасни пснпвне 

каракуерисуике  развпја 

ургпвине 

- пбјасни  развпј псуалих 

секупра привреде 

- пбјасни регипнални 

развпј  

Југпславије 

 
5.  Развпјна пплиуика и 

инвесуиције 

- уппзнаваое ушеника 

са ппјмпм, врсуама и 

функцијама 

инвесуиција 

- суицаое знаоа п 

екпнпмскпј 

ефикаснпсуи 

инвесуиција 

- уппзнаваое ушеника 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- дефинище ппјам 

инвесуиција, да пбјасни 

врсуе и функције 

инвесуиција 

- наведе пснпвна пбележја 

инвесуиципне пплиуике 

- пбјасни знашеое 
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са пснпвним 

пбележјима  

инвесуиципне 

пплиуике 

- уппзнаваое ушеника 

са сурукуурпм 

инвесуиција 

екпнпмске ефикаснпсуи 

инвесуиција 

- пбјасни сурукууру 

инвесуиција 

 

 6. Привредни сисуем 

- уппзнаваое ушеника 

са развпјем 

привреднпг сисуема 

Србије 

- суицаое знаоа п 

ппдрушјима 

привреднпг сисуема 

- уппзнаваое ушеника 

са сисуемпм расппделе 

- уппзнаваое ушеника 

са кредиунп-

мпнеуарним сисуемпм 

- уппзнаваое ушеника 

са фискалним 

сисуемпм 

- ууицаое знаоа п 

сисуему екпнпмских 

пднпса са 

инпсурансувпм 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- анализира развпј 

привреднпг сисуема Србије 

- преппзна и пбјасни 

ппдрушја привреднпг 

сисуема 

- дефинище и пбјасни 

сисуем расппделе 

- дефинище и пбјасни 

кредиунп-мпнеуарни 

сисуем 

- дефинище и пбјасни 

пснпвне каракуерисуике 

фискалнпг сисуема 

- дефинище и пбјасни 

пснпвне каракуерисуике 

сисуема екпнпмских 

пднпса са инпсурансувпм 

  

 
7. Преуппсуавке 

развпја Србије 

- уппзнаваое ушеника 

са велишинпм  и 

развпјним 

преуппсуавкама Србије 

- суицаое знаоа п 

суанпвнищуву и раднпј 

снази кап факупру 

привреднпг развпја 

- суицаое знаоа   п 

сурукуури 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- пбјасни каракуерисуике и 

уенденције везане за 

велишину и развпјне 

преуппсуавке Србије 

- пбјасни суанпвнищувп и 

радну снагу кап факупр 

привреднпг развпја 

- дефинище и пбјасни 
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суанпвнищува 

- уппзнаваое  ушеника  

са привредним 

ресурсима и услпвима 

- уппзнаваое ушеника 

са енергеуским 

извприма и 

минералним 

бпгаусувпм 

- суицаое знаоа п 

капиуалу и уржищуу 

капиуала 

- уппзнаваое ушеника 

са прпизвпдним 

фпндпвима привреде 

- уппзнаваое ушеника 

са инсуиууципналним 

преуппсуавкама 

развпја Србије 

сурукууру суанпвнищува 

- дефинище и пбјасни 

привредне ресурсе и 

услпве  

- дефинище и пбјасни 

енергеуске извпре и 

минерална  бпгаусува 

- дефинище и пбјасни 

капиуал и уржищуе 

капиуала 

- преппзна  и пбјасни 

каракуерисуике 

прпизвпдних фпндпва 

привреде 

- дефинище и пбјасни 

инсуиууципналне 

преуппсуавке развпја 

Србије 

 8. Екпнпмска пплиуика 

- уппзнаваое ушеника 

са ппјмпм екпнпмске 

пплиуике 

- суицаое знаоа п 

елеменуима 

екпнпмске пплиуике 

- суицаое знаоа   п 

врсуама екпнпмске 

пплиуике 

- уппзнаваое  ушеника  

са краукпрпшнпм и 

дугпрпшнпм 

екпнпмскпм 

пплиуикпм 

- уппзнаваое ушеника 

са сисуемпм и 

пплиуикпм цена 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- дефинище екпнпмску 

пплиуику 

- дефинище и пбјасни 

елеменуе екпнпмске 

пплиуике 

- преппзна и пбјасни врсуе 

екпнпмске пплиуике 

- пбјасни каракуерисуике 

краукпрпшне и дугпрпшне 

пплиуике екпнпмске 

пплиуике 

- дефинище и пбјасни 

сисуем и пплиуику цена 

- преппзна инсуруменуе 

пплиуике цена кап и 
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- суицаое знаоа п 

инсуруменуима и 

улпзи пплиуике цена 

- уппзнаваое ушеника 

са фискалнпм и 

мпнеуарнп-кредиунпм 

пплиуикпм 

- уппзнаваое ушеника 

са сппљнпургпвинскпм 

пплиуикпм 

оихпву улпгу 

- пбјасни каракуерисуике 

фискалне и мпнеуарнп-

кредиуне пплиуике 

- пбјасни каракуерисуике 

сппљнп-ургпвинске 

пплиуике 

 
9. Спцијални развпј и 

пплиуика 

- суицаое знаоа п 

ппјму и знашају 

живпунпг суандарда 

- суицаое пснпвних 

знаоа п ппказауељима 

живпунпг суандарда 

- суицаое знаоа п 

мерама спцијалне 

пплиуике 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- дефинище ппјам 

живпунпг суандарда  

- иденуификује знашај 

живпунпг суандарда 

- наведе  и пбјасни мере 

спцијалне пплиуике 

  

 

10.  

Акууелни прпблеми и 

приприуеуи 

привреднпг развпја 

- суицаое пснпвних 

знаоа п уранзицији 

привреде 

- суицаое знаоа п 

прпмени привредне 

сурукууре 

- суицаое знаоа п 

прпмени привреднпг 

сисуема 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- дефинище и  пбјасни 

уранзицију 

   привреде 

- пбјасни прпмену 

привредне сурукууре  

- пбјасни прпмену 

привреднпг сисуема 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дискусија 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 



 166 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија за уреёи разред екпнпмске щкпле, ауупри Ђ. Калишанин, Д. Лпншар, Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппслпвна екпнпмија 

1. 

Пснпви меначменуа 

 

 

Суицаое знаоа п 

управљашким 

акуивнпсуима 

предузеёа 

Ушеник мпже да наведа 

управљашке акуивнпсуи, 

наведе караууерисуике , 

знашај , мпделе. 

Ушеник мпже да 

суешена знаоа 

уппреди са 

нашинима 

функципнисаоа у 

пракси 

 

На пснпву 

суешених знаоа 

ушеник мпже да 

уппреди пблике 

прганизпваоа, 

нашине впѐеоа и 

нашине 

кпмуникације у 

прганиз. 

 

На пснпву пвих 

уеприских знаоа 

ушеник упшава 

нашине 

функципнисаоа  

прганизације 

раднпг кплекуива, 

разликује дпбре 

пд лпщих пблика. 

Ушеник упшава 

разлику измеѐу 

дпбрпг и лпщег 

впѐеоа, щуа 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

Пснпви  екпнпмије 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

 

2.. Меначмену 

ппслпвних функција 

предузеёа 

 

Суицаое знаоа п 

управљашкпј сурукуури 

, нивпима меначменуа, 

знаоима , вещуинама 

Ушеник мпже да наведе 

фпрме прганизпваоа,  да 

их пбјасни,  уппреди, 

нашине впѐеоа и 

кпмуникације у 

прганизацији 

Прганизацинп 

ппнащаое 

Суицаое знаоа п 

впѐеоу, аууприуеуу , 

разлишиупсуима, 

фпрмираоу група, 

уимпва 

 

 

Ушеник мпже да сагледа  

знашај управљашких 

акуивнпсуи, щуа знаши 

разлишиупсу у кплекуиву, 

какп се прихвауају, кпје се 

групе фпрмирају, кпји су 

уимпви, у шему је разлика. 

Прганизаципна 

кулуура предузеёа 

 

 

Суишу се знаоа п 

прганизаципнпј 

кулуури, клими, 

сппспбнпсуима, 

знаоима меначера, 

менач. пдлушиваоу 

Ушеник мпже да сагледа 

ууицај прган. Кулууре и 

климе на рад, кпја знаоаи 

вещуине  уреба да ппседује 

сваки меначер, кпји су 

пблици награѐиваоа  

меначера 
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пдликује дпбрпг 

меначера., щуа га 

мпуивище. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, рад у групи 

Насуавне меупде:Мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна 

 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 3. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп 

 

                         Збирка задауака за 3.  разред екпнпмске щкпле, мр Валенуина Малещевиё, Вера Кпчп, Завпд за учбенике; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС; 

Финансијскп рашунпвпдсувп за екпнпмски факулуеу, др Кауа Ј. Щкариё;  Аналиуишки кпнуни план, Савез рашунпвпѐа и ревпзпра Србије 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп 

 

1. 

Залихе мауеријала, 

сиунпг инвенуара и 

амбалаже 

 

 

Евиденуираое набавке 

и прпдаје залиха 

мауеријала у 

аналиуишкпм и 

синуеуишкпм 

коигпвпдсуву 

Разликпваое врсуа 

мауеријала 

Евиденуираое набавке 

и прпдаје мауеријала 

Пбрашун вреднпсуи 

залиха мауеријала 

Калкулација цена 

 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

Ппслпвна екпнпмија 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија,  

Пснпви екпнпмпје 

Мпнеуарна екпнпмија 

и банкарсувп 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

2. 

Нпвшана средсува 

 

Спрпвпѐеое 

евиденције плаунпг 

прпмеуа и харуија пд 

вреднпсуи 

Пппуоаваое 

благајнишке 

дпкуменуације и 

Пбављаое 

благајнишкпг 

ппслпваоа и 

ппслпваоа прекп 

уекуёег рашуна ( 

девизнпг рашуна ) 

Коигпвпдсувенп 
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инсуруменауа плаунпг 

прпмеуа 

евиденуираое 

благајнишкпг 

ппслпваоа и харуија 

пд вреднпсуи 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

Пснпви екпнпмије 

Мпнеуарна екпнпмија 

и банкарсувп 

 

 

 

3. 

Ппураживаое и 

пбавезе 

 

Разликпваое 

разлишиуих врсуа 

ппураживаоа и 

пбавеза са 

коигпвпдсувенпг 

аспекуа 

Евиденција 

ппураживаоа и 

пбавеза у ппслпвним 

коигам 

Евиденуираое и 

коижеое 

ппураживаоа и 

пбавеза у ппслпвним 

коигама и 

пдгпварајуёим 

кпнуима аналиуишкпг и 

синуеуишкпг 

коигпвпдсува 

 

4. 

Евиденција капиуала 

 

 

Знаое п 

каракуерисуикама и 

сурукуури капиуала 

Коигпвпдсувена 

евиденција капиуала 

 

 

 

Разликпваое сурукууре 

капиуала 

Коигпвпдсувена 

евиденција капиуала у 

ппслпвним коигама и 

на пдгпварајуёим 

рашунима 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Расхпди и прихпди 

 

 

 

Разликпваое свих 

врсуа расхпда и 

прихпда 

Плаёаоа и наплауе 

кпје дпвпде дп расхпда 

и прихпда 

Разликпваое сурукууре 

расхпда и прихпда 

Пбрада прауеёе 

дпкуменуације 

Пбрашун и коижеое 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

 

6. 

Евиденција 

прпизвпдое и гпупвих 

прпизвпда 

 

Пснпвна знаоа п 

видпвима прпизвпдое 

Рашунпвпдсувени 

пбрашун урпщкпва 

прпизвпдое 

Калкулација пп 

суварним и планским 

ценама 

Класификпвауи 

урпщкпве у пквиру 

управљашкпг 

рашунпвпдсува 

Пбрашун урпщкпва 

прпизвпдое и гпупвих 

прпизвпда 

Коижеое недпврщене 
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Евиденција прпдаје 

гпупвих прпизвпда 

прпизвпдое гпупвих 

прпизвпда и прпдаје 

Ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија  

Ппслпвна 

кпресппнденција 

7. 

Ууврѐиваое резулуауа 

ппслпваоа и 

рашунпвпдсувени 

извещуаји 

 

Сурукуура биланса 

успеха 

Пбрашун и коижеое 

резулуауа ппслпваоа 

Расппреѐиваое 

резулуауа ппслпваоа 

Закљушак кпнуа суаоа 

Рашунпвпдсувени 

извещуаји 

Разликпваое сурукууре 

биланса успеха 

Пбрашун и коижеое 

резулуауа ппслпваоа и 

оегпва расппдела 

Закљушак кпнуа суаоа 

Израда 

рашунпвпдсувених 

извещуаја 

8. 

Насуава у блпку 

 

Евиденција ппслпваоа 

прпизвпдних 

предузеёа: 

Дпбављаши, купци, 

нпвшана 

средсува,капиуал, 

залихе мауеријала, 

гпупвих прпизвпда, 

пснпвна средсува, 

дугпрпшни финансијски 

пласмани, 

Извпри средсуава 

Расхпди и прихпди, 

временска 

разгранишеоа, 

ууврѐиваое и 

расппреѐиваое 

резулуауа.  

Рашунпвпдсувенп 

извещуаваое у складу 

са МРС 

Ппвезауи суешена 

уепријска знаоа и рад 

у прпизвпднпм 

предузеёу, упшиуи 

пдреѐене прпблеме и 

рещавауи их, умеуи 

сампсуалнп да врщи 

рашунпвпдсувенп 

пбухвауаое ппслпвних  

прпмена и сасуави 

рашунпвпдсувене 

извещуаје 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде: кпмбинпвана (  мпнплпщка- дијалпщка ), демпнсурације, рад на уексуу,суудије слушаја, сампсуални рад ушеника уз ппмпё прпфеспра 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал, МРС, Закпн п рашунпвпдсуву; 

 

 

 

 

СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё, Дауа Суауус, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

 

УВПДНИ ППЈМПВИ П 

СТАТИСТИЦИ 

 

Разликпваое пснпвних 

ппјмпва п суауисуици 

кап науци 

 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја суауисуике у 

сисуему инфпрмисаоа 

и дппринпса 

суауисуишких 

инфпрмација у 

функципнисаоу 

привреде и друщува 

-Схвауа уепријски и 

пракуишан знашај 

суауисуике 

-Мпже да пбјасни 

ппјам, предмеу, 

задауак, ппделу и 

знашај 

суауисуике 

-Навпди примере 

суауисуишких 

закпниупсуи 

-Пписује суауисуишки 

сисуем и везу измеѐу 

наципналнпг и 

меѐунарпднпг 

суауисуишкпг сисуема 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

Ппслпвна екпнпмија, 

финансијскп 

ппслпваое, ппслпвне 

финансије, 

рашунпвпдсувп, 

мауемауика, ппслпвна 

инфпрмауика 

 

СТАТИСТИШКП 

ППСМАТРАОЕ 

 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп 

прганизпваое 

суауисуишкпг 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израѐује 

прпграм ппсмаураоа 

за исураживаое 

-Уме да прганизује 
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исураживаоа 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

прикупљаоа 

релевануних и уашних 

ппдауака (сасуављаое 

анкеуе) 

ппсмаураое 

-Пбјащоава врсуе 

пбележја 

-Разликује примарне 

пд секундарних 

ппдауака 

-Дефинище пппис, 

суауисуишки извещуај 

 

-Навпди меупде 

прикупљаоа ппдауака 

-Зна да прикупља и 

кпнурплище 

прикупљене ппдауке 

прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и 

слабе суране 

разлишиуих рещеоа и 

да се ппредели за 

бпље рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща 

и ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  

при упме заснива на 

аргуменуима 

 

СРЕЂИВАОЕ И 

ГРУПИСАОЕ 

ППДАТАКА 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп груписаое 

ппдауака у суауисуишке 

серије 

 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за ппуребе 

суауисуишке анализе 

ппдауака 

 

-Дефинище 

суауисуишке серије и 

оихпве врсуе 

-Сампсуалнп групище 

ппдауке у суауисуишке 

серије 

 

ПРИКАЗИВАОЕ 

СТАТИСТИШКИХ 

ППДАТАКА 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

креираоа 

пдгпварајуёих 

суауисуишких уабела 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

за сампсуалнп 

цруаое и избпр 

графишких приказа и 

анализу 

приказа 

Ушеник је у суаоу да : 

-Правилнп сасуавља 

прпсуе, слпжене и 

кпмбинпване 

уабеле, анализира 

оихпве ппдауке 

-Разликује врсуе 

 графишких приказа 

суауисуишких серија 

-Правилнп пдабира 

врсуу графишкпг 
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Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу 

ппдауака 

приказа у зависнпсуи 

пд суауисуишких 

ппдауака 

 

АНАЛИЗА ППДАТАКА 

 

Усвајаое знаоа п 

ппјму и врсуама 

дескрипуиних мера 

Псппспбљаваое за 

сампсуалан избпр 

дескрипуивних мера у 

анализи ппдаука 

Усвајаое знаоа п 

ппјму мауемауишке и 

супхасуишке везе меѐу 

ппјавама 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп 

израшунаваое 

и уумашеое 

кпефицијенуа 

кпрелације 

Развијаое сппспбнпсуи 

за сампсуалну 

примену и уумашеое 

релауивних брпјева 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу 

ппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Дефинище 

дескрипуивне мере 

 

-Зна да израшуна и 

изабере средое 

вреднпсуи и изврщи 

анализу дпбијених 

резулуауа 

-Кприсуи рашунар за 

ууврѐиваое средоих 

вреднпсуи, дисперзије 

-Зна да израшуна и 

пбјасни кпеф. 

кпрелације 

-Навпди и дефинище 

врсуе релауивних 

брпјева 

-Израшунава и уумаши 

базне и ланшане 

индексе 

-Уме да анализира 

дауу ппјаву на псвпву 

дпбијених 

резулуауа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, кпмбинпвани рад, рад на задацима, демпнсураципна, меупде АПН: галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви, рашунар, панп, прпјекау 
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УСТАВНП И ПРИВРЕДНП ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важеёи правни прпписи 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 У

С
ТА

В
Н

П
 И

 П
Р

И
В

Р
ЕД

Н
П

 П
Р

А
В

П
 

ДРУЩТВЕНЕ НПРМЕ 
 
 

Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама друщувених 
нпрми 

уппзнаваое 
друщувених нпрми кап 
правила ппнащаоа − 
схвауаое мпрала и 
пбишаја кап ппебних 
врсуа друщувених 
нпрми 

 
 
 
 
 
Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава 
сурукууру градива, 
акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме 
да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје.  
 
 
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп 
 
Има псеёаое 
припаднпсуи 
пдреѐеним кулуурним 
заједницама, лпкалнпј 
заједници, регипну у 
кпјем живи, щирем 
друщуву, држави 
Србији и 
меѐунарпдним 
прганизацијама у кпје 

 
 
 
 
Спциплпгија 
 
Исуприја 
 
Граѐанскп васпиуаое 

 
ПСНПВНИ ППЈМПВИ П 
ДРЖАВИ 
 
 

Суицаое знаоа п 
држави, оеним 
елеменуима, ппјму 
држављансува, 
услпвима за суицаое и 
пресуанак; 
-ппјму државнпг 
пргана, врсама и 
оихпвим функцијама 
 
 
 
 
 
 
-пблицима владавине, 
пплиуишкпг режима, 
државнпг уреѐеоа 
 
 
 
 
 

разумеваое пднпса 
држве и права − 
пвладаваое ппјмпм и 
елеменуима државе − 
суицаое пснпвних 
предсуава п 
функципнисаоу 
државе − пвладавое 
ппјмпм, нашинима 
суицаоа и пресуанка 
држављансув − 
размеваое 
непдвпјивпсуи ппјава 
права и државе − 
пвладваое ппјмпм 
државне прганизације, 
државнпг апарауа, 
државнпг пргана − 
разумеваое ппјма и 
врсуа мпнархије и 
републике − 
разумеваое ппјма и 
врсуа демпкрауије и 
ауупкрауије 
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ПРАВНА НПРМА 

Суицаое знаоа п 
ппјму, ееменуима и 
врсуама павних нпрми 
 
 

− пвладаваое ппјмпм, 
елеменуима и врсуама 
правних нпрми 

је Србија укљушена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВНИ АКТИ 

 
Суицаое знаоа п 
ппјму, елеменуима и 
врсуама правних акауа, 
хијерархије правних 
акауа 

савладаваое пснпвних 
ппјмпва везаних за 
правни аку − 
разликпваое правних 
акауа − схвауаое 
знашаја правних акауа 
кап извпра права − 
разумеваое 
хијерархије правних 

 
ПРАВНА СНАГА 
НПРМАТИВНПГ АКТА 

Суицаое знаоа п 
усуавнпсуи и 
закпниупсуи, 
правпснажпсуи и 
изврщнпсуи 

разумеваое ппјма и 
знашаја усуавнпсуи, 
закпниупсуи, 
правпснажнпсуи и 
изврщнпсуи               

 

СУБЈЕКТИ ПРАВА, 
ПБЈЕКТИ ПРАВА И 
ПРАВНЕ ШИОЕНИЦЕ 

 
Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама субјекауа 
права. Ппјму и врсуама 
правних шиоеница 

прпушаваое субјекуа и 
пбјекуа права − 
пвладваое ппјмпм и 
врсуама правних 
шиоеница − схвауаое 
знашаја инсиуууа 
засуарелпсуи 

  

ПРИМЕНА ПРАВА 
 

 
Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама уумашеоа 
права, дпказних 
средсуава и врсуама 
дпказа 

псппспбљаваое за − 
ппвезиваое правних 
нпрми са − суварнпщёу 
− пвладаваое ппјмпм 
и врсуама уумашеоа 
правних нпрми − 
пвладаваое ппјмпм 
дпказних средсуава и 
врсуама дпказа 
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ПРАВНА СРЕДСТВА Суицаер знаоа п 
пснпвним правним 
средсувима 
 

разумеваое ппјма 
уужбе и жалбе 

 

ПРАВНИ СИСТЕМ Суицаое знаоа п ппјму 
и елеменуима правнпг 
сисуема 

пвладаваое 
ппјмпвима правна 
усуанпва, правна грана 
и правни сисуем 

 

ДЕМПКРАТИЈА И 
МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У 
РС 

Суицаое пснпвних 
знаоа п 
вищепаруијскпм 
сисуему и избприма 

суицаое пснпвних 
знаоа п 
вищепаруијскпм 
сисуему и избприма 

 

СРБИЈА КАП ДРЖАВА, 
АУТПНПМИЈА И 
ЛПКАЛНА 
САМПУПРАВА 

Суицаое знаоа п 
прганима РС, избпру и 
надлежнпсуима 

− суицаое пснпвних 
знаоа п најважнијим 
прганима РС, оихпвпм 
избпру и 
надлежнпсуима 

 

ГРАЂАНИН И ОЕГПВА 
ПРАВА И СЛПБПДЕ У 
РС 

Суицаое знаоа п 
правима и слпбпдама 
граѐана 

разумеваое пснпвних 
права и слпбпда 
граѐана гаранупваних 
усуавпм и защуиуе пвих 
пред надлежним 
судпвима 

 

 

МПНЕТАРНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Мпнруарна екпнпмија и банкарсувп за уреёи разред екпнпмске щкпле- Дауа Суауус, др.Никпла Фабрис 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Мпнеуарна екпнпмија 

и банкарсувп 

Финансије и 

мпнеуарна 

екпнпмија 

 

Уппзнаваое са 

пснпвнпм 

финансијскпм 

уерминплпгијпм 

Схвауаое ппјма и 

знашаја финансија 

Пбјасниуи и анализирауи 

пснпвну финансијску 

уерминплпгију 

Знауи ппјам и схвауиуи 

знашај финансија у 

савременпм 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Рещаваое прпблема 

ппслпвна 

екпнпмија 

пснпви екпнпмије 
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Иденуификпваое и 

пбјащоаваое врсуа 

финансија 

ппслпваоу 

Мпёи да иденуификују 

врсуе финансија 

 

 

Нпвац и нпвшани 

сисуем 

 

Схвауаое ппјма нпвца 

и 

нпвшанпг сисуема 

Уппзнаваое са 

насуанкпм, 

развпјем нпвца и 

врсуама 

нпвца 

Схвауаое знашаја 

функција 

нпвца 

Схвауаое ппјма 

инфлације, 

узрпка, врсуа, 

ппследица, 

ануиинфлаупрних мера 

и 

прпграма 

Схвауиуи ппјам 

нпвшане масе, 

примарнпг нпвца, 

мпнеуарнпг 

мулуипликаупра 

Умеуи да пбјасни ппјам 

нпвца и нпвшанпг 

сисуема 

Анализирауи врсуе нпвца, 

функције нпвца 

Прпцениуи фенпмен 

инфлације, 

ануиинфлаупрне мере у 

нащпј земљи 

Пбјасниуи и анализирауи 

ппјмпве нпвшане 

масе, примарнпг нпвца и 

мпнеуарнпг 

мулуипликаупра 

Финансијски сисуем и 

мпнеуарнп- 

кредиуна пплиуика 

 

Уппзнауи се са 

мпнеуарнп 

кредиуним сисуемпм 

Схвауиуи ппјам, 

циљеве,инсуруменуе 

мпнеуарне пплиуике 

 

Пбјасниуи и анализирауи 

циљеве и 

инсуруменуе,(средсува) за 

псувариваое мпнеуарне 

пплиуике 

 

Финансијска функција 

Схвауиуи финансијску 

функцију предузеёа 

Пбјасниуи и анализирауи 

финансијску функцију 
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и 

финансијски 

меначмену 

 

Схвауиуи финансијске 

ппслпве у предузеёу 

Схвауиуи ппјам 

финансијске пплиуике, 

циљеве, задауке, 

инсуруменуе, факупре 

и 

принципе 

Схвауиуи финансијскп 

планираое, 

анализу, управљаое, 

пдлушиваое и 

меначмену 

предузеёа, финансијске 

ппслпве у предузеёу 

Пбјасниуи и анализирауи 

финансијску пплиуику, 

ппјам, 

цилјеве, задауке, 

инсуруменуе, факупре и 

принципе 

Пбјасниуи и анализирауи 

финансијскп планираое, 

анализу, управљаое, 

пдлушиваое и меначмену 

Сущуина и знашај 

финансијскпг 

уржищуа 

 

 

- Схвауиуи ппјам и 

знашај финансијскпг 

уржищуа 

- Схвауиуи ппделу 

уржищуа на нпвшанп 

уржищуе, девизнп 

уржищуе и уржищуе 

капиуала 

- Схвауиуи ппјам и 

знашај харуија пд 

вреднпсуи ( ХПВ ) 

- Схвауиуи ппделу ХПВ 

на акције, 

пбвезнице, 

благајнишке записе, 

церуификау п деппзиуу 

и финансијске 

- Пбјасниуи и анализирауи 

финансијскп уржищуе, 

ппјам и 

ппделу 

- Пбјасниуи и анализирауи 

ХПВ, ппјам, ппделу ,знашај 

- Пбјасниуи и анализирауи 

берзе, ппјам, ппделу 

функципнисаое 

- Пбјасниуи и анализирауи 

берзанскп ппслпваое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, презенуација 

Насуавна средсува: 
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ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Драган Мариншиё, Ппслпвна инфпрмауика за уреёи разред екпнпмске щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
н

ф
п

р
м

ау
и

ка
 

 

Рад са уабелама 

 

-Схвауаое знашаја прпграма за 

рад са 

уабелама 

-Псппспбљаваое за 

сасуављаљое и 

пппуоаваое уабела 

-Псппспбљаваое за 

дизајнираое графика 

-Псппспбљаваое за прављеое 

базаппдауака 

-Схвауаое знашаја инуеграције 

сапкружеоем 

-знауи да прави 

пдгпварајуёе уабеле 

мпёи да примеоује у 

пракси рад са базама 

ппдауака 

-умеуи да дизајнира 

график 

-умеуи да вещуп кприсуи 

excel 
1. Кпмуникација 

2. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

3. Дигиуална 

кпмпеуенција 

4. Рещаваое 

прпблема 

5. Сарадоа 

 

савремена ппслпвна 

кпресппнденција, 

суауисуика, 

пснпви екпнпмије 

 

 

Пбрада слика 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

ппјмпвима пбраде слика 

-Псппспбљаваое за пбраду 

слика на 

рашунару 

-Уппзнаваое са кприщёеоем 

скенера и 

дигиуалнпг фпупапарауа 

-Ппзнаваое принципа рада 

преураживаша 

-ппзнавауи специфишнпсуи 

предсуављаоа слика на 

рашунару 

-ппзнавауи пснпвне 

фпрмауе за шуваое слика 

-умеуи да кприсуи скенер 

и дигиуални фпупапарау 

-знауи да примени у 

пракси пснпвну пбраду 

слика 

-умеуи да кприсуи 

мулуимедије 
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Израда презенуације 

-Уппзнаваое са пснпвним 

ппјмпвима и елеменуима 

презенуације 

-Ппзнаваое принципа израде 

презенуације 

-Уппзнаваое са алауима за 

израду презенуације 

-Псппспбљаваое за израду 

презенуација 

-ппзнавауи специфишнпсуи 

презенуације 

-умеуи да дизајнира 

презенуацију 

-биуи псппспбљен за 

приказиваое 

презенуација 

ушеници пбраѐује 

уеме из разних 

пбласуи у свпм 

пракуишнпм раду 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Групни Индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, Ппказиваое 

Насуавна средсува: Рашунар, радни лисупви 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ЕКПНПМСКИ ТЕХНИШАР - IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Предраг Пеурпвиё, мср Мина Ђуриё, др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп: Шиуанка 

                           др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                             др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                             Весна Лпмпар, Александра Ануиё: Грамауика 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за шеувруи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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С
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Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела 

•Негпваое коижевнп-

уепријских знаоа и 

развијаое љубави ушеника 

према ппезији и прпзи 

•Развијаое суваралашких 

сппспбнпсуи ушеника 

према ппезији и прпзи 

•Преппзнаваое 

суваралашкпг, 

прпдукуивнпг и уепријскпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Преппзнаваое 

меупдплпгије и 

прпушаваоа коижевнпсуи 

•Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела 

•Развијаое сппспбнпсуи 

апсуракунпг и креауивнпг 

мищљеоа и криуишкпг 

прпмищљаоа суварнпсуи 

•Развијаое сппспбнпсуи за 

даље усаврщаваое у 

прпфесипналнпм, 

друщувенпм, јавнпм и 

другим дпменима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•зна смисап и задауке 

прпушаваоа коижевнпсуи 

•зна смисап и знашај 

коижевне кулууре 

•разуме ппеуику 

умеунишкпг сувараоа 

•схвауа знашај 

кпмуникације 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•мпже да селекуује, 

криуишки прауи, 

преиспиуује и вреднује 

разлишиуе ппеуске уексупве 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

умеунишкпг дела 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•анализира екпнпмске 

ппјаве у коижевним 

делима 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела  

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Вещуина 

кпмуникације 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Рещаваое прпблема 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

•Теприја коижевнпсуи 

•Коижевна криуика 

•Реуприка 

•Ппеуика 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Правп 

•Верска насуава 

•Граѐанскп васпиуаое 

•Канцеларијскп 

ппслпваое 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Лингвисуика 

•Суилисуика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

Савремена 

српска 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

српске коижевнпсуи, 

•зна кпје су пдлике 

савремене српске 

коижевнпсуи, оене 
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оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

сампкриуишнп пгледаое и 

исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

упкпве, извпре и ууицаје 

•разуме ппеуику 

умеунишкпг сувараоа 

•зна смисап и знашеое 

изабраних дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•ппзнаје узрпке 

кпнуинуиуеуа и генеуских 

веза кпје ппсупје меѐу 

фенпменима коижевне и 

кулуурне урадиције 

•има изграѐен ппеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних еппха 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике савремене 

српске коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи, свеуу и кпд 

нас 

Савремена 

свеуска 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

•зна пдлике савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оене упкпве, извпре и 

ууицаје 

•фпрмулище лишне ууиске 

и запажаоа п коижевнпм 

делу 

•зна смисап и знашеое 

изабраних коижевних 

дела 
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пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

пспбенпсу власуиупг 

плишаваоа језикпм 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

 

 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике 

коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи и свеуу 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

Лекуира 

 

 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи, 

шиуаоу и ппнпвљенпм 

шиуаоу кап пснпву 

дпживљенпг и схваёенпг 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи на кпјима се 

уемељи свекплика 

суварнпсу 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Бпгаёеое аспцијауивних 

аспекауа изражаваоа 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме сурукууру, смисап 

и знашај наведених дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•има развијен коижевнп-

уепријски и аналиуишки 

присууп делу 

•развије сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•мпже да искаже кулууру 

криуишкпг мищљеоа 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•преппзна свевременпсу 

пбраѐених уема 

•уумаши дела изнпсеёи 



 183 

•Уппзнаваое са писцима и 

делима свеуске и наще 

коижевне бащуине 

свпја запажаоа, ууиске и 

пбразлпжеоа  п оима 

Синуакса и 

мпрфплпгија 

 

 

•Усвајаое знаоа п 

синуаксишкпј језишкпј 

нпрми 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•Негпваое шисупуе језика 

применпм функципналне 

грамауике српскпг језика 

•Бпгаёеое акуивнпг 

решника ушеника у јаснпм, 

прецизнпм и правилнп 

сурукуурисанпм језишкпм 

исказу 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•ппзнаје синуаксишку 

нпрму српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди синуаксишке 

јединице и оихпву 

функцију 

•зна падежни сисуем и 

оегпву уппуребу 

•разуме ппјам 

кпнгруенције 

•пдреди уиппве синуагми и 

уиппве наппредних 

кпнсурукција 

•ппзнаје синуаксу 

глагплских пблика 

•ппзнаје решенишне 

кпнсурукције 

•ппзнаје сисуем зависних и 

независних решеница 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

 

Правппис •Псппспбљаваое ушеника 

за примеоиваое знаоа из 

језика и правпписа у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•примени правиписне 

знаке у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•уппуреби знаке 

инуерпункције у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•пвлада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 
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•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и 

писменп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

пдгпварајуёих језишких 

вежби 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Ппдсуицаое на 

усаврщаваое гпвпреоа, 

писаоа, шиуаоа, кап и 

негпваое кулууре дијалпга 

•Усаврщаваое кулууре 

изражаваоа 

•Негпваое инуереспваоа 

за праёеое кулуурних 

садржаја и криуишки пднпс 

према оима 

•Псппспбљаваое за 

пракуишну примену 

функципналних суилпва 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 

•усвпји и негује усменп и 

писанп изражаваое пп 

нпрмама и суандардима 

српскпг коижевнпг језика 

•напище есеј ппщуујуёи 

сурукууру пве коижевне 

врсуе 

•сасуави бипграфију, 

мплбу, жалбу, пригпвпр… 

•прпцеоује вреднпсу 

ппнуѐених кулуурних 

садржаја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, кпмпарауивна, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу  јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2, СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 
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2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, где, кп, 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; 

упшава сурукууру градива, 

акуивнп селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да резимира 

и елабприра пснпвне идеје. 

 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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кпликп, защуп) у 

свакпдневним уексупвима  

 

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, 

кпји се пднпсе на маое 

слпжене садржаје из суруке, 

укпликп се гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, 

ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу 

пснпвних нпрми 

кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа кпмуникације 

(усмена и писана, 

неппсредна и ппсредна 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп би 

псуварип свпје циљеве и 

прпщирип разумеваое 

свеуа, других људи и 

заједница. 

 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

Unit 9. It depends 

how you look at it 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у кпјима се 

изнпси лишни суaв или 

ппсебнп гледищуе 

 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

Unit 10. All things 

hi-tech 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

суранпм језику и размену 

краёих писаних ппрука. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и заврщи 

унапред припремљен 

разгпвпр, ппд услпвпм да је 

лице у лице са сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију п 

пснпвним уемама, ппд 
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извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

услпвпм да је у суаоу да 

уражи ппмпё пд сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани свпј 

суав, разјасни несппразуме 

 

- иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе приказе 

исупг дпгаѐаја у 

разлишиуим медијима 

извпре и нашине дпбијаоа 

ппдауака, да прпцеоује 

оихпву ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе узрпке 

грещке. 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу и 

ппузданпсу, анализира и 

сисуемауизује инфпрмације 

у елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 

средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при кприщёеоу 

ИКТ-а и у пднпсу на уп 

пдгпвпрнп ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

Ушеник уппреѐује разлишиуа 

мпгуёа рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих рещеоа 

и да се ппредели за бпље 

рещеое. 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да би 

саппщуип инфпрмацију 

или указап на лишни суав 

или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају или 

са сасуанка 

-писменп кпнкурище за 

неки ппсап 

 

-на изразиуији нашин впди 

мпнплпщки уип излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи прецизније 

и кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои из 

свпг пкружеоа, пписује 

прпщле акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне задауке и 

нашин прганизпваоа 

-даје релевануне ппдауке 
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са неке презенуације или 

из дискусије везане за 

суруку 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и креауивнп 

дппринпси раду групе, 

усаглащаваоу и псувареоу 

заједнишких циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп дппринпси 

рещаваоу разлика у 

мищљеоу и суавпвима и 

при упме ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у живпуу 

щкпле и заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике кап 

једнакп вредне ауупнпмне 

пспбе и оихпва људска и 

маоинска права и уакп щуп 

се супрпусуавља разлишиуим 

фпрмама насиља и 

дискриминације.  

 

 

Unit 12. Telling it 

how it is 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе прилагпѐених уексупва 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље, 

 

-пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним уексупвима 

(рекламе, пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима  (фпрмулари, 

щеме, извещуаји, рещеоа), 

 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и правилнп их 

кприсуи, кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Unit 4 Import - 

export 

 

Суицаое знаоа п 

свеускпј ургпвини, оенпм 

исупријскпм развпју, 

прганизацијама, 

Ушеници разумеју и уумаше 

суешена знаоа п свеускпј 

ургпвини, оеним 

прганизацијама и ппјмпвима, 
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прпблемима и 

свпјсувеним ппјмпвима и 

впкабулару. 

Псппспбљаваое ушеника 

за рад у уиму приликпм 

рещаваоа прпблемских 

сиууација. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе брпјиве и 

небрпјиве именице. 

Прпщириваое знаоа 

ппуребних за успещнп 

впѐеое уелефпнских 

разгпвпра. 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое мемпрандума. 

успещнп сараѐују приликпм 

рещаваоа прпблема 

ппщуујуёи мищљеоа и 

суавпве других, знају 

правилнп да кприсуе брпјиве 

и небрпјиве именице, 

успещнп кприсуе реши и фразе 

у кпмплексинијим 

уелефпнским разгпвприма, 

сампсуалнп пищу 

мемпрандуме ппщуујуёи 

фпрму и садржину. 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју људске 

заједнице; свесуан је 

меѐуспбних ууицаја кулууре, 

науке, умеунпсуи и 

уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и има 

криуишки пднпс према 

уппуреби и злпуппуреби 

есуеуике. 

 

Изражава се у елекурпнскпм 

пблилку кприщёеоем 

пдгпварајуёих  ИКТ 

средсуава, укљушујуёи 

мууимедијалнп изражаваое 

и изражаваое са 

елемеунима фпрмалнп 

дефинисаних нпуација 

каракуерисуишних за 

кприщёена ИКТ средсува 

(нпр. адресе, упиуи, 

кпманде, фпрмуле, 

прпцедуре и сл. изражене у 

пдгпварајуёпј нпуацији). 

 

 

Unit 5 Marketing 

 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

маркеуингу, рпбним 

маркама и ппнащаоу 

ппурпщаша. 

Рад на изради 

маркеуинщкпг мауеријал 

кприсуеёи медије и 

Ушеници разумеју ппјмпве 

маркеуинга и рпбних марки и 

оихпвпг ууицаја на ппнащаое 

ппурпщаша, израѐују 

маркеуинщке презенуације и 

рекламе, преузимају 

разлишиуе улпге и ппслпвнпј 

  



 190 

 

 

 

 

 

Unit 6 Retail 

 

 

 

 

 

 

преухпдна знаоа кап и 

презенупваое свпјих 

идеја. 

Псппспбљаваое ушеника 

за правилну уппуребу 

мпдалних глагпла (can, 

must, need to, may 

should).  

Псппспбљаваое ушеника 

за правилну уппуребу 

везника (so that,this 

means,that’s why/so). 

Уппзнаваое ушеника са 

ппјмпвима велепрпдаје и 

малппрпдаје и 

уерминплпгије везане за 

прпцес куппвине. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије и 

лишнп искусувп кап извпр 

инфпрмација упкпм 

рещаваоа 

прганизаципних 

прпблема. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуи  пблике 

будуёег времена са 

мпдалним глагплпм will. 

Усвајаое впкабулара 

неппхпднпг за даваое 

инсурукција и оихпва 

пракуишна уппуреба кпд 

инуернеу ургпвине. 

Уппзнаваое ушеника у 

прпцес писаоа 

мемпрандума, фпрмпм и 

кпмуникацији, презенуују свпј 

рад крпз јавни насууп, 

правилнп кприсуе мпдалне 

глагпле и везнике. 

 

Ушеници су уппзнауи са 

прпцеспм малппрпдаје и 

велепрпдаје, усвпјили су 

ппуребан впкабулар и 

смисленп га кприсуе, кприсуе 

разнпврсне извпре 

инфпрмација упкпм 

пракуишнпг рада на рещаваоу 

прпблема, ефекуивнп кприсуе 

будуёе пблике са мпдалним 

глагплпм will за изражаваое 

намера и предвиѐаоа, 

усвпјили су впкабулар и 

ефекуивнп дају упуусува упкпм 

инуернеу ургпвине, сппспбни 

су да сампсуалнп напищу 

мемпрандум. 
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садржинпм. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа  јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне ууицаје 

на здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина живпуа ( 

пущеое, дрпга, насиље, 

деликвенунп ппнащаое ) и 

свесуан је да физишким, 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 
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АТЛЕТИКА уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи негауивне 

ууицаје  

- Ушеник ёе пууем физишких 

пднпснп сппруских 

акуивнпсуи кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и уживауи 

у дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима и правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је у 

свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу ( 

леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

 

 

СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их 

на щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 
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Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ,С.ПГОАНПВИЋ  ЗБИРКА РЕЩЕНИ ЗАДАТАКА,КРУГ,БЕПГРАД 

            С.КОЕГИОИЋ-ФИНАНСИЈСКЕ ТАБЛИЦЕ,СТИЛПС,НПВИ САД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

 

Елеменуи 

финансијске 

мауемауике 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

зајму 

Суицаое знаоа п 

прпмени услпва зајма 

Уппзнаваое пспбина 

зајма 

Пуплауа зајма 

једнаким пуплауама 

или једнаким 

ануиуеуима 

Израшунаваое 

времена и инуересне 

Дигиуална, есуеуска, 

кпмуникација и сарадоа, 

рещаваое 

прпблема,кпмпеуенција за 

ушеое, рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здављу, 

пдгпвпран пднпс према 

 

 

 

 

 

Екпнпмска група 

предмеуа- суауисуика, 

рашунпвпдсувп, 
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 суппе рашуна зајма 

Прављеое плана 

ампруизације зајма 

Пднпс меѐу 

пуплауама,пуплаёенпг 

дела и псуаука зајма 

Кпнверзија зајма 

пкплини, предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

пснпви екпнпмије, 

ппслпвна екпнпмија, 

прдузеунищувп, 

меркеуинг 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

 

 

 

 

 

Функције 

 

Ппщириваое знаоа п 

пспбинама реалне 

функције 

Разумеваое ппјма 

инверзна и слпжена 

функција 

 

Дефинисаое реалне 

функције и оенпг 

дпмена и кпдпмена 

Разумеваое ппјма 

нуле,парнпсуи,знака , 

пгранишенпсуи ф-је 

Пдреѐиваое инверзне 

ф-је за једнпсуавне 

пблике и слпжене ф-је 

Пдреди гранишну 

вреднпсу  ф-је 

Разликује пснпвне 

лимесе 

Пдреди асимпупуе 

реалне ф-је 

 

 

 

 

Извпд функције 

Разумеваое ппјма 

извпда реалне 

функције 

Примена извпда на 

испиуиваое пспбина 

реалне функције 

Примена знаоа п 

реалним функцијама 

на рещаваое 

прпблема екпнпмске 

функције 

 

 

Дефинисаое ппјма 

извпда ф-је  

Примена правила 

дифернцијалнпг 

рашуна уаблица извпда 

Пдреѐиваое 

ексуремума реалне 

функције 

Испиуиваое 

мпнпупнпсуи функције 

Испиуиваое и 

скицираое графика ф-

јеШиуаое пспбина 

функције са дпсуупнпг 
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графика 

 

 

 

 

Кпмбинауприка и 

верпваунпёа 

 

Разликпваое врсуа 

расппреѐиваоа 

елеменауа скупа 

Израшунаваое брпја 

пермууација,варијација 

или кпмбинација 

елеменауа некпг скупа 

Разумеваое ппјма 

верпваунпёе дпгаѐаја 

Израшунаваое 

верпваунпёе прпсупг и 

слпженпг дпгаѐаја 

Примена правила 

збира и прпизвпда 

Израшунаваое брпја 

пермууација,варијација 

са и без ппнављаоа и 

брпја кпмбинација 

Разликпваое прпсупг и 

слпженпг дпгаѐаја 

Пдреди верпваунпёу 

прпсупг или слпженпг 

дпгаѐаја 

 

 

Слушајна прпменљива 

 

 

Разумеваое ппјма 

слушајне прпменљиве 

Разумеваое ппјма 

медијане,мпда , 

пшекиване вреднпсуи и 

дисперзије 

Ппјам слушајне 

прпменљиве 

Закпн великих брпјева 

Ппјам медијане и мпда 

Израшунаваое 

пшекиване вреднпсуи и 

дисперзије 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка, дијалпщка, хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирке, калкулаупр, графици,уаблице 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Библија, дидакуишки мауеријал 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

В
ер

ск
а 

 н
ас

уа
ва

 (
 п

р
ав

п
сл

ав
н

и
 к

ау
и

хи
зи

с)
 

 

Увпд 

 

Уппзнаваое ушеника са 

садржајем предмеуа, 

планпм и прпгрампм и 

нашинпм реализације 

насуаве Правпславнпг 

кауихизиса; 

 Усуанпвиуи каква су 

знаоа суекли и какве 

суавпве усвпјили ушеници 

у преухпднпм 

щкплпваоу. 

сагледа садржаје кпјима ёе 

се бавиуи насуава 

Правпславнпг кауихизиса у 

упку 4. 

Гпдинесредопщкплскпг или 

гимназијскпг 

пбразпваоа; 

 упши каквп је оегпвп 

предзнаое из градива 

Правпславнпг кауихизиса 

пбраѐенпг у 

преухпднпм разреду 

щкплпваоа. 

Ушеник уме да 

прпцени суепен у 

кпм је пвладап 

градивп. 

Кприсуи 

разлишиуе меупде 

ушеоа. 

Изражава свпје 

суавпве и 

мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдреѐени садржај 

( усменп и 

писанп).  

Прпцеоује 

ппузданпсу 

ппдауака. 

Српски језик 

Исуприја 

Ликпвна кулуура 

Гепрафија 

Спциплпгија 

 

За живпу свеуа 

 

Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

Лиуургија препбражава 

свеу унпсеёи у оега 

есхауплпщку реалнпсу; 

 Уппзнауи ушенике са 

садржајем и сурукуурпм 

свеуе Лиуургије; 

 Предпшиуи ушеницима 

знашај акуивнпг ушещёа у 

свеупј Лиуургији; 

 Нагласиуи ушеницима да 

су хрищёани ппзвани да у 

свеуу сведпше еупс свеуе 

Лиуургије. 

мпёи да преппзнаје 

елеменуе свеуе 

Лиуургије; 

 мпёи да преппзна да је 

благпдаунп искусувп 

Лиуургије предпкущај 

Царсува Бпжјег; 

 мпёи да назре кпсмплпщки 

и есхауплпщки 

каракуер Лиуургије; 

 мпёи да уумаши 

лиуургијску мплиуву ппсле 

свеупг Пришещёа; 

 мпёи да схвауи да се 

Пришещёем задпбија 

пупущуеое грехпва, љубав 

нелицемерна, 

смелпсу према Бпгу, 
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усвпјеое Царсува 

Бпжјег. 

 биуи свесуан да се оегпв 

живпу у Цркви не 

пгранишава на време 

служеоа свеуе 

Лиуургије. 

 

Исуприја и 

есхауплпгија у 

Цркви 

Предсуавиуи ушеницима 

хрищёанскп схвауаое 

исуприје кап прпцес кпји 

у есхаупну задпбија свпј 

смисап и испуоеое; 

 Уппзнауи ушенике са 

најважнијим дпгаѐајима 

из исуприје Цркве; 

 Уппзнауи ушенике са 

најзнашајнијим 

елеменуима 

кирилпмеупдијевске 

урадиције 

 Нагласиуи ушеницима да 

је Свеупсавље 

хрищёански еупс српскпг 

нарпда; 

 Уппзнауи ушенике да се 

ппредељеое за Царсувп 

Небескп изражава на 

реалан нашин: 

сведпшеоем Хрисуа и 

лишним живпупм; 

 Уппзнауи ушенике са 

Бпгаусувпм исихасуишке 

праксе и бпгпслпвља. 

 

 

мпёи да схвауи да исуприја 

има есхауплпщкп 

усмереое; 

 мпёи да схвауи разлпг за 

гпоеое хрищёана у 

римскпм царсуву; 

 мпёи да схвауи да нема 

сущуинске разлике измеѐу 

свеупсавскпг и хрищёанскпг 

еупса; 

 мпёи да набрпји неке 

српске свеуиуеље и да 

пбјасне какп су пни служили 

Бпгу и 

ближоима; 

 мпёи да дпведе у везу 

виѐеое уавпрске 

свеулпсу са исихасуишкпм 

пракспм; 

 биуи свесуан мпгуёнпсуи 

мисуишкпг ппиуа заједнице 

са Бпгпм. 
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Хрищёансувп у 

савременпм свеуу 

 

Пмпгуёиуи ушеницима да 

изграде хрищёански суав 

према савременпм 

схвауаоу слпбпде, 

љубави, заједнице...; 

 Пружиуи ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

хрищёанска уеприја и 

пракса нпсе снагу кпјпм 

би мпглп да се пдгпвпри 

на најважнија искущеоа 

савременпг свеуа и 

шпвека; 

 Псппспбиуи ушеника да 

бпгпслпвски размищља п 

бипеуишким прпблемима 

на пснпву пдабраних 

примера; 

 Уппзнауи ушенике са 

Разлишиуим бпгпслпвским 

ппимаоима 

бплесуи; 

 Крпз разгпвпр п 

бплесуима зависнпсуи 

ппдсуаёи ушенике да се 

пдгпвпрнп супшавају са 

егзисуенцијалним 

пиуаоима; 

 Крпз дискусију п 

прпблемима мпралнпсуи 

у спциплпщким пквирима 

ппмпёи ушеницима да 

изграде правилан еуишки 

суав п упме; 

 Разгпварауи са 

ушеницима п ппрпдишним 

ппсуауи свесуан да је 

егпизам сущуински 

прпблем шпвекпвпг друщува, 

јер разара 

заједницу; 

 мпёи да криуишки вреднује 

прпблеме 

савремене цивилизације у 

свеулу искусува 

Цркве (савременп схвауаое 

слпбпде, љубави, 

другпг шпвека); 

 мпёи да прпмищља п 

разлпзима ппсупјаоа 

бплесуи и какп се нпсиуи са 

оима са 

правпславнпг суанпвищуа; 

мпёи да схвауи да су бплесуи 

зависнпсуи 

ппследица неиспуоенпсуи 

смислпм и правим 

живпуним садржајима; 

 биуи свесуан да лишнпсу 

ниједнпг шпвека не 

сме да буде сведена на 

предмеу, сувар или 

брпј; 

 биуи свесуан знашаја 

јединсувенпсуи, 

вреднпсуи и 

неппнпвљивпсуи спппсувене 

лишнпсуи и лишнпсуи других 

људи; 

 биуи свесуан да је 

деперспнализација исуп 

щуп и десакрализација 
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вреднпсуима и 

савременим изазпвима; 

 Разгпварауи са 

ушеницима п прпблему 

шпвекпве ппредмеёенпсуи 

у ппурпщашкпм друщуву; 

 Разгпварауи са 

ушеницима п шпвекпј 

уежои да пребацује 

пдгпвпрнпсу на Бпга за 

злп у свеуу и дауи 

пбјащоеое са 

правпславнпг 

суанпвищуа; 

шпвека; 

 мпёи да увиди да је лек 

прпуив ппредмеёеоа 

шпвека – искусувп Цркве и да 

лишнпсу не 

ппсупји без заједнице 

слпбпде и љубави; 

 да схвауи да је насиље 

немпгуёе акп је други 

за мене лишнпсу. 

 

Ташнп излпжеое 

правпславне вере 

 

Рекапиуулирауи и 

прпдубиуи знаоа ушеника 

п пснпвама правпславне 

вере; 

 Ппмпёи ушеницима да 

изврще синуезу 

дпсадащоих знаоа и 

разумеваоа п пснпвама 

правпславне вере; 

 Усуанпвиуи пбим и 

квалиуеу знаоа и 

разумеваоа суешених у 

упку циклуса щкплпваоа 

мпёи да упши у кпјпј мери је 

напредпвап и 

савладап градивп 

Правпславнпг кауихизиса. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнуални 

Насуавне меупде: Разгпвпр, демпнсурауивна, дијалпщка, уексууална, рад на уексуу, пбјащоеое 

Насуавна средсува: Библија, дидакуишки мауеријал 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задауке везане за насуавну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. Ппсуавља пиуаоа 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище насуавних јединица. Сампсуалнп фпрмулище пиуаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава кпмбинпване 
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уесупве. 

Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других насуавних предмеуа. Креауивнп се изражава, пище краёе радпве на задауу уему. 

 

ГРАЂАНСКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Прирушник за насуавнике,, Граѐанскп васпиуаое'' за 4. разред средое щкпле, Минисуарсувп прпсвеуе и сппруа, Бепград 2005. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

   Граѐанскп         

  васпиуаое 

 

 

Свеу инфпрмација 

Уппзнаваое са 

мпгуёнпсуима кпје 

Закпн п слпбпднпм 

присуупу 

инфпрмацијама пружа у 

псувариваоу људских 

права и слпбпда 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да сампсуалнп 

ураже и дплазе дп 

инфпрмација пд јавнпг 

знашаја 

Разумеваое улпге и 

знашаја медија у 

савременпм друщуву 

Развијаое криуишкпг 

пднпса према медијима 

и инфпрмација 

дпбијених прекп 

разлишиуих медија 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Пбјасни знашај ппсупјаоа права на 

слпбпдан присууп инфпрмацијама 

 Пбјасни ппјам јавне инфпрмације 

и иденуификује инфпрмације кпје 

су пд јавнпг знашаја и кпје 

граѐанин мпже да дпбије пп 

Закпну 

Наведе пснпвне пдредбе Закпна п 

слпбпднпм присуупу 

инфпрмацијама и пбјасни улпгу 

ппвереника 

Наведе прпцедуру ппднпщеоа 

захуева за присууп 

инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 

Пппуни пбразац и уржи 

инфпрмацију пд јавнпг знашаја 

Анализира инфпрмације  кпје 

дпбија прекп разлишиуих медија 

Тражи прпнаѐе и даје 

инфпрмацију 

Пукрива примере манипулације у 

медијима 

Пбјасни знашај 

Кпмпеуенције за целпживпунп 

ушеое  

(Ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва  и уме да изабере 

адеквауну сурауегију шируаоа; 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација, знаоа пд 

верпваоа; 

преппзнаје и прпдукује 

аегуменуацију за пдреѐену 

уезу; 

разликује и вреднује аргуменуе 

према снази и релеванунпсуи 

Кпмуникација   

( Акуивнп дппринпси негпваоу  

кулууре дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних нпрми 

кпмуникације;уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај и да 

га прилагпди услпвима и 

каракуерисуикама сиууације; 

уважава сагпвпрника, реагује 

на садржај кпмуникације, а не 

на лишнпсу сагпвпрника; 

 

Психплпгија 

Вещуине 

кпмуникације 

Спциплпгија 

Усуав и права 

граѐана 

Кулуура језишкпг 

изражаваоа 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Исуприја 
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пбјекуивнпсуиверпдпсупјнпсуи 

инфпрмација  

иденуификује уашку гледищуа 

сагпвпрника и уме да прпцени 

адекваунпсу аргуменуације и 

кпнурааргуменуације; изражава 

свпје суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и аргуменупван 

нашин какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа и других 

људи) 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

(Уме да уппреди разлишиуе 

извпре и нашине дпбијаоа 

ппдауака и да прпцеоује 

оихпву ппузданпсу; зна 

разлику измеѐу ппдауака и 

оихпвпг уумашеоа, зна да исуи 

ппдаци, у зависнпсуи пд 

кпнуекса, мпгу имауи разлишиуа 

уумашеоа и да уумашеоа мпгу 

да буду присурасна; кприсуи 

инфпрмаципне уехнплпгије за 

шуваое, презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака.) 

Рещаваое прпблема (Ушеник  

испиуује прпблемску сиууацију 

и прпналази мпгуёа рещеоа; 

уппреѐује мпгуёа рещеоа , уме 

да пбјасни щуа су преднпсуи и 

слабе суране разлишиуих 

рещеоа  и да се ппредели за 

бпље рещеое.) 

Сарадоа  (Кпнсурукуивнп, 

Свеу 

прпфесипналнпг 

пбразпваоа 

 

 

 

 

Разуме важнпсу 

дефинисаоа 

прпфесипналних 

циљева и планираое 

каријере 

 

Развијаое вещуине ура-

еоа инфпрмација 

знашајних за 

прпфесипналнп 

пбразпваое и 

укљушиваое у свеу рада 

 

Пснаживаое ушеника да 

ппсуављају циљеве 

лишнпг развпја  и 

планирају свпј 

прпфесипнални развпј 

.  

Разуме знашај ппщупваоа 

спцијалнп-екпнпмских  

Ппсуавља циљеве лишнпг развпја 

и планира свпј развпј 

Анализира сппсувене 

сппспбнпсуи, пспбине и вещуине 

знашајне за даљи прпфесипнални 

развпј 

Акуивнп уражи инфпрмације 

знашајне за даљи прпфесипнални 

развпј 

Напище лишну радну бипграфију 

Предсуави свпје лишне 

каракуерисуике приликпм 

разгпвпра са ппслпдавцем 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: радипнишарске меупде рада 

Насуавна средсува: радни задаци, инуернеу, прпјекупр и кпмпјууер, презенуације, филмпви, ппсуери и панпи, нпвински шланци 

 

 

 

 

 

аргуменупванп и креауивнп 

дппринпси раду 

групе,усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева;акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике,а дискусију заснива 

на аргуменуима; кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу разлика у 

мищљеоу и суавпвима и при 

упме ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве групе.) 
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ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за шеувруи разред екпнпмске щкпле –  Дущан Маркпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

П
сн

п
ви

 е
кп

н
п

м
и

је
 

 

1. Теприја 

меѐунарпдне ургпвине 

- суицаое знаоа п улпзи 

сппљоег факупра у 

наципналнпј привреди 

- суицаое пснпвних знаоа п 

меркануилисуишким 

суавпвима п ургпвини 

- суицаое знаоа п 

прпуекципнисуишким 

кпнцепцијама  меѐунарпдне 

ургпвине 

- суицаое пснпвних знаоа п 

уеприји апсплууних вреднпсуи  

Адама Смиуа 

- суицаое знаоа п уеприји 

кпмпарауивних преднпсуи 

Дејвида Рикарда 

- суицаое пснпвних знаоа п 

Хекщер-Плин-

Семјуелспнпвпм мпделу 

кпмпарауивних преднпсуи 

- суицаое знаоа п мпдернпј 

уеприји меѐунарпдне 

ургпвине 

- суицаое пснпвних знаоа п 

инура-индусуријскпј ургпвини 

(ппјам, пблици и прпблеми 

мереоа) 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- дефинище ппјам 

глпбализације и разуме 

екпнпмске ефекуе пвпг 

прпцеса, 

-пбјасни меркануилисуишке 

суавпве п ургпвини 

- пбјасни уеприју апсплууних 

вреднпсуи Адама Смиуа 

- пбјасни уеприју 

кпмпарауивних  преднпсуи 

Дејвида Рикарда 

- пбјасниХекщер-Плин-

Семјуелспнпв мпдел 

кпмпарауивних преднпсуи 

- пбјасни уеприју живпунпг 

циклуса прпизвпда и уеприју 

,, дијамануа наципналне 

кпнкуренунпсуи`` 

- преппзна 

инураиндусуријску ургпвину 

и разлпге збпг кпјих је 

насуала 

 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблема 

Српски језик, 

исуприја, 

мауемауика, 

ппслпвна екпнпмија, 

екпнпмска 

гепграфија, 

мпнеуарна 

екпнпмија и 

банкарсувп и 

суауисуика. 

 

2. Тргпвинска 

- уппзнаваое ушеника са  

пблицима защуиуе дпмаёег 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 
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пплиуика уржищуа 

- уппзнаваое аргуменауа за 

защуиуу дпмаёег уржищуа 

- уппзнаваое ушеника са 

ванцаринскпм защуиупм и 

неппреуекципнизмпм  

- уппзнаваое ушеника са 

мерама за ппдсуицаое извпза 

 

- наведе и пбјасни пблике 

защуиуе  дпмаёег уржищуа 

- наведе и пбјасни аргуменуе 

за защуиуу дпмаёег уржищуа 

- пбјасни 

неппрпуекципнизам 

- пбјасни мере за 

ппдсуицаое извпза 

3. Плауни биланс 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

ппјмпм и кпнцепупм плаунпг 

биланса 

- уппзнаваое ушеника са 

врсуама урансакција кпје се 

регисурују у плаунпм билансу 

- суицаое знаоа п 

неравнпуежи плаунпг биланса 

- уппзнаваое ушеника са 

пресецаоем плаунпг биланса 

- суицаое знаоа п 

финансираоу или 

прилагпѐаваоу плаунпг 

биланса 

- суицаое знаоа п пплиуици 

прилагпѐаваоа плаунпг 

биланса 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- дефинище и пбјасни 

кпнцепуе плаунпг биланса 

- пбјасни врсуе урансакција  

кпје се регисурују у плаунпм 

билансу 

- пбјасни  неравнпуежу 

плаунпг биланса 

- пбјасни пресецаое плаунпг 

биланса 

- пбјасни прилагпѐаваое  

плаунпг биланса 

- пбјасни пплиуику 

прилагпѐаваоа  плаунпг 

биланса 

 

4. Девизни курсеви - суицаое знаоа п ппјму и 

врсуама девизних курсева 

- уппзнаваое са 

деуерминануама девизних 

курсева 

- суицаое пснпвних знаоа п 

девизнпм уржищуу 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- пбјасни ппјам и врсуе 

девизних курсева 

- пбјасни деуерминануе 

девизних курсева 

- пбјасни ппјам и врсуе 

девизнпг уржищуа 

  

 
5.  Меѐунарпднп 

креуаое капиуала 

- уппзнаваое ушеника са 

пблицима меѐунарпднпг 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 
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креуаоа капиуала 

- суицаое знаоа п 

меѐунарпднпм уржищуу 

капиуала 

- уппзнаваое ушеника са 

меѐунарпдним мпнеуарним 

сисуемпм 

- суицаое знаоа п 

меѐунарпдним финансијским 

прганизацијама 

- дефинище и пбјасни пблике 

меѐунарпднпг креуаоа 

капиуала 

- дефинище и пбјасни 

меѐунарпднп уржищуе 

капиуала 

- пбјасни меѐунарпдни 

мпнеуарни сисуем 

- преппзна и пбјасни  

меѐунарпдне финансијске 

прганизације 

 

6. 

Инсуиууципнализација 

свеуске привреде 

- суицаое знаоа п динамици 

и сурукуури меѐунарпдне 

размене 

- уппзнаваое ушеника са 

екпнпмским прганизацијама 

Уједиоених нација 

- суицаое знаоа п Свеускпј 

ургпвинскпј прганизацији  

- уппзнаваое ушеника са 

псуалим пблицима 

инсуиууципнализације 

меѐунарпдне ургпвине 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- разуме најнпвије урендпве 

у меѐунарпднпј ургпвини 

- преппзна и пбјасни 

екпнпмске прганизације 

Уједиоених нација 

- дефинище и пбјасни  

Свеуску ургпвинску 

прганизацију 

- дефинище и пбјасни псуале 

пблике 

инсуиууципнализације  

меѐунарпдне ургпвине 

  

 
7. Инуеграција свеуске 

привреде 

- суицаое знаоа п Еврппскпј 

унији 

- суицаое знаоа п другим 

пблицима инуеграција 

- суицаое знаоа п 

уранснаципналим 

кпмпанијама у свеускпј 

привреди 

 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- разуме мпуиве сувараоа 

екпнпмских инуеграција  

- разликује ппјмпва зпна 

слпбпдне ургпвине, царинска 

унија, заједнишкп уржищуе и  

Екпнпмска унија 

- пбјасни нашин прганизације 

Еврппске уније и оен знашај 

у свеускпј екпнпмији 
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- пбјасни ппсупјаое других 

инуеграција 

- пбјасни уранснаципналне 

кпмпаније у свеускпј 

привреди 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дискусија 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ППСЛПВНА ЕПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Ппслпвна екпнпмија, учбеник за 4. разред екпнпмске щкпле, Дауа Суауус 2015. гпдина, Ђпрѐе Калишанин, Саща Вељкпвиё, Драган 

Лпншар, Зпран Бпгеуиё; Инуернеу. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

ек
п

н
п

м
и

ја
 

Финансијски 

меначмену 

суицаое пснпвних 

знаоа п 

финансијскпм 

меначменуу 

развијаое вещуине 

управљаоа 

финансијама 

предузеёа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

дефинище ппјам, знашај и предмеу 

финансијскпг меначменуа 

наведе циљеве финансијскпг 

меначменуа 

наведе акуивнпсуи и ппслпве 

финансијскпг меначменуа 

пбјасни нашине прикупљаоа 

ппуребнпг капиуала (прибављаое 

средсуава) 

наведе извпре финансираоа 

предузеёа и оихпве каракуерисуике 

пбјасни акуивнпсуи пласираоа 

капиуала 

oбјасни инсуруменуе финансијскпг 

меначменуа 

Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Вещуина 

кпмуникације 

Рещаваое 

прпблема 

Вещуина сарадое 

 

Меначмену 

Пснпви екпнпмије 

Мпнеуарна 

екпнпмија 

Рашунпвпдсувп 

Правп 

Суауисуика 

Инфпрмауика 

Банкарсувп 
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дефинище ппјам, врсуе и инсуруменуе 

финансијске кпнурпле 

пбјасни знашај финансијских извещуаја 

у прпцесу финансијске кпнурпле 

пбјасни улпгу бучеуа у прпцесу 

финансијске кпнурпле 

пдреди циљеве, задауке и пдлуке п 

прикупљаоу ппуребнпг капиуала и 

оегпвпг инвесуираоа на пснпву 

задауих ппдауака 

 

 

 

 

Екпнпмскп 

финансијска анализа 

ппслпваоа предузеёа 

суицаое пснпвних 

знаоа п циљевима и 

нашинима пбављаоа 

финансијске анализе 

у предузеёу 

развијаое 

сппспбнпсуи ушеника 

за прпцену 

успещнпсуи 

ппслпваоа 

предузеёа на пснпву 

анализе 

финансијских 

ппказауеља 

развијаое 

кпнвергенунпг и 

дивергенунпг 

мищљеоа крпз 

рещаваое 

прпблемских и 

прпјекуних задауака 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

дефинище финансијску анализу 

наведе кприснике финансијских 

извещуаја 

наведе предмеу кпнурпле и ппвеже га 

са пснпвпм кпнурпле и кприсникпм 

наведе циљеве финансијске анализе 

ппвеже циљеве финансијске анализе 

са кприсницима 

наведе врсуе анализа финансијских 

извещуаја 

дефинище хпризпнуалну анализу 

пбјасни резулуауе изврщене 

хпризпнуалне анализе ппреѐеоем 

билансних ппзиција биланса суаоа 

уекуёе и преухпдне гпдине у 

апсплуунпм и релауивнпм изнпсу 

дефинище веруикалну анализу 

дпнесе закљушке на пснпву резулуауа 

спрпведене веруикалне анализе 

биланса суаоа и биланса успеха 

дефинище рацип брпј 

наведе пснпвне групе рацип брпјева 

анализира израшунауе ппказауеље 

ликвиднпсуи 
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анализира израшунауе ппказауеље  

ппслпвне акуивнпсуи 

анализира израшунауе ппказауеље 

финансијске сурукууре 

анализира израшунауе ппказауеље 

ренуабилнпсуи 

пбјасни финансијски пплпжај и 

акуивнпсу кпнкреунпг предузеёа 

хпризпнуалним и веруикалним 

сагледаваоем дпбијених ппкзауеља на 

пснпву дауих финансијских извещуаја 

пбјасни финансијску сиууацију 

кпнкреунпг предузеёа на пснпву рацип 

анализе. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, рад у парпвима и индивидуални. 

Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, уексу – меупда, меупда демпнсурације и писани радпви. 

Насуавна средсува: уексууелна, визуелна, аудип-визуелна, ппмпёнп-уехнишка. 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 4. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп, Рашунпвпдсувп за 4.раз., Даница Јпвиё, Савка Вушкпвиё 

Милууинпвиё, Дауа Суауус 

                         Збирка задауака за 4. разред екпнпмске щкпле, мр Валенуина Малещевиё, Вера Кпчп, Завпд за учбенике; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС; 

Финансијскп рашунпвпдсувп за екпнпмски факулуеу, др Кауа Ј. Щкариё;  Аналиуишки кпнуни план, Савез рашунпвпѐа и ревпзпра Србије, МРС 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Евиденција набавке 

рпбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Евиденција 

реализације рпбе 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

набавке рпбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

реализације рпбе 

Разликпвауи цене рпбе 

Калкулисауи цене ургпвинске 

рпбе 

Прикупиуи, кпнурплисауи и 

пппуниуи дпкумрнуацију, кпја 

прауи набавку рпбе и инуернп 

креуаое рпбе 

Евиденуирауи набавку и прпдају 

рпбе пп набавнпј и прпдајнпј 

цени 

Евиденуирауи нефакуурисану 

рпбу и рпбу на пууу 

Евиденуирауи инуернп креуаое 

рпбе, нивелацију цена, вищкпве и 

маокпве рпбе 

Прикупиуи, кпнурплисауи и 

пппуниуи дпкуменуацију, кпја 

прауи реализацију рпбе на великп 

и малп 

Евиденуирауи прпдају рпбе пп 

разлишиуим евиденуним ценамаа 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

Ппслпвна 

екпнпмија 

Финансијскп 

ппслпваое 

Правп 

 

 

 

3. 

Евиденција увпза и 

извпза рпбе 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

сппљнпургпвинских 

ппслпва 

Схвауиуи ппјам и знашај 

сппљнпургпвинскпг прпмеуа 

Разликпвауи дпкуменуацију у вези 

увпза и извпза рпбе 

Умеуи да рашунпвпдсувенп 

спрпведе прпцедуру рпбнпг 

прпмеуа са инпсурансувпм 
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4. 

Евиденција 

кпмисипних и 

кпнсигнаципних 

ппслпва 

 

 

 

 

5. 

Евиденција урпщкпва 

ургпвине 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

кпмисипних и 

кпнсигнаципних 

ппслпва 

 

 

 

 

Спрпвпѐеое 

евиденције свих 

урпщкпва ургпвине 

Упшиуи пснпвне каракуерисуике 

кпмисипне и кпнсигнаципне 

ургпвине 

Коигпвпдсувенп евиденуирауи 

кпмисипне и кпнсигнаципне 

ппслпве 

Разликпвауи дпкуменуацију у вези 

са уим ппслпвима 

Разликпвауи брсуе 

Трпщкпва ургпвине 

Знауи евиденуирауи насуале 

урпщкпве 

  

 

6. 

Ууврѐиваое 

резулуауа ппслпваоа 

ургпвинскпг 

предузеёа 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п ппуреби и 

нашину ууврѐиваоа 

резулуауа 

ппслпваоа 

Псппспбљаваое за 

коугпвпдсувену 

евиденцију 

ууврѐиваоа и 

расппделе резулуауа 

ппслпваоа 

Ппзнавауи сурукууру биланса 

успеха 

Мпёи да сагледа ефекау прихпда 

и расхпда 

Умеуи са сасуави биланс успеха 

Умеуи да пбјасни прпцедуру 

ууврѐиваоа и и расппделе 

резулуауа ппслпваоа 

  

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

7. 

Извещуаваое пп МРС 

Схвауаое знашаја 

ппщупваоа и 

праёеоа прпписа из 

пбласуи 

рашунпвпдсува 

Упшиуи сврху и знашај МРС 

ППзнавауи врсуе МРС 

 

 

Правп 

Финансијскп 

ппслпваое 

Банкарсувп 

 

8. 

Специфишнпсуи 

коигпвпдсува банака 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п креуаоу 

нпвшаних средсуава 

крпз банкарси 

сисуем 

Псппспбљаваое за 

пбухвауаое 

Упшиуи специфишнпсуи 

ппслпваоа, коигпвпдсува 

банкарских прганизација и 

кпнунпг пквира банке 

Ппзнавауи сурукууру биланса 

суаоа и биланса успеха банке 

Спрпвпдиуи евиденцију пласмана 
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ппслпвних прпмена 

везаних за 

ппслпваое банака 

и извпра средсуава банке 

Спрпвпдиуи евиденцију гпупвине 

и гпупвинских еквиваленауа банке 

Спрпвпдиуи евиденцију 

средсуава, уекуёих ппураживаоа 

и пбавеза банке 

Спрпвпдиуи евиденцију расхпда, 

прихпда и пбрашуна резулуауа 

банке 

 

9. 

Пснпве 

рашунпвпдсувенпг 

планираоа, кпнурпле 

– ревизије и анализе 

Схвауаое ппјма, 

знашаја и улпге 

рашунпвпдсувенпг 

планираоа, 

кпнурпле и анализе 

у сисуему 

рашунпвпдсува 

Схвауиуи ппјам рашунпвпдсувенпг 

планираоа, кпнурпле – ревизије и 

анализе 

  

 

10. 

Насуава у блпку 

Евиденција 

ппслпваоа 

ургпвинских 

предузеёа: 

Средсува – пснпвна, 

дугпрпшни 

финансијски 

пласмани, пбруна -  

залихе рпбе, 

ппураживаоа пд 

купаца, нпвшана 

средсува у благајни, 

на уекуёем рашуну, 

гпупвински  

еквиваленуи. 

 Извпри средсуава: 

сппсувени капиуал, 

ппзајмљени – 

кредиуи, 

дпбављаши. 

Суешена уепријска знаоа 

уппредиуи са пракспм у 

ургпвинскпм друщуву, рещавауи 

правилнп упшене прпблеме, 

сампсуалнп евиденуирауи насуале 

ппслпвне дпѐаје и сасуављауи 

рашунпвпдсувене извещуаје. 

Упшиуи кпрелацију са другим 

предмеуима. 
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 Расхпди и прихпди, 

пбрашун резулуауа 

ппслпваоа и оегпва 

расппдела. 

Рашунпвпдсувенп 

извещуаваое у 

складу са МРС. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде: кпмбинпвана (  мпнплпщка- дијалпщка ), демпнсурације, рад на уексуу,суудије слушаја, сампсуални рад ушеника уз ппмпё прпфеспра 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал, МРС, Закпн п рашунпвпдсуву; 

 

СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске, правнп-бирпуехнишке и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё, 

Дауа Суауус 2013, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

 

ПСНПВНИ ППЈМПВИ П 

ППСЛПВНПЈ 

СТАТИСТИЦИ 

Усвајаое пснпвних ппјмпва 

пппслпвнпј суауисуици кап 

науци 

Преппзнаваое месуа и 

знашајаппслпвне суауисуике 

уфункципнисаоу привреде 

и друщува 

Примена суауисуишких 

меупда у 

ппслпваоу предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

 

-Мпже да схвауи 

уепријски и пракуишни 

знашај 

ппслпвне суауисуике 

-Зна предмеу, задауак, 

ппделу и знашај ппслпвне 

суауисуике 

-Мпже да набрпји врсуу и 

циљеве ппјединих група 

задауака ппслпвне 

суауисуике 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, суавпва и 

мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај 

(усменп и писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

Суауисуика 3, 

ппслпвна екпнпмија, 

рашунпвпдсувп 1,2,3, 

пснпви екпнпмије, 

мауемауика, правп, 

маркеуинг 

 

 

СТАТИСТИШКП 

Псппспбљаваое ушеника за 

лпгишкп 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да пдабере измеѐу 
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ПБУХВАТАОЕ 

ПРПИЗВПДОЕ И 

ПРПМЕТА 

закљушиваое п узрпцима и 

ппследицама 

изражаваоа ппјава у 

наууралнпм и 

вреднпснпм пблику 

Псппспбљаваое ушеника да 

прауи креуаое 

ппјава у релауивнпм изнпсу 

наууралнпг и вреднпснпг 

приказиваоа ппјава 

-Уме да анализира и 

уумаши дпбијене 

резулуауе 

приказ ппдауака и уме да 

пвакп приказане ппдауке 

шиуа, уумаши и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се ппредели 

за бпље рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

 

СТАТИСТИШКП 

ИСТРАЖИВАОЕ 

ДИНАМИКЕ 

ПРПИЗВПДОЕ И 

ПРПМЕТА 

Развијаое сппспбнпсуи 

избпра 

суауисуишке меупде у 

исурживаоу 

динамике ппјава 

Псппспбљаваое ушеника за 

лпгишкп закљушиваое п 

узрпцима и 

ппследицама прпмена 

ппјава 

Пвладаваое меупдама и 

уехникама 

кприщёеоа рашунара за 

анализу 

динамике ппјаве 

Псппспбљаваое ушеника да 

прауи 

креуаое ппјаве и превиди 

оен 

будуёи или преухпдни 

развпј 

Псппспбљаваое ушеника за 

анлизу 

уренда и ппслпваое 

привреднпг 

друщува 

 

Прпцена примене меупда 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да пдабере и 

примени разлишиуе 

меупде у 

суауисуишкпм исурживаоу 

динамике ппјаве 

-Уме да анализира и 

уумаши дпбијене 

резулуауе 

-Кприсуи рашунар за 

израшунаваое свих 

индекса 

и апсплууних ппказауеља 

и оихпвп графишкп 

приказиваое 

-Зна да израшуна функцију 

уренда и графишки 

га приказује, анализира 

ууицај уренда на развпј 

ппјаве 

-Мпже да ууврди 

прпсешан расу или пад 

ппјаве 

-Прпцеоује кпју меупду 

да кприсуи за будуёи 

развпј ппјаве 

-Изврщи синуезу свих 

ппказауеља и пбразлпжи 
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запредвиѐаое прпизвпдое 

 

сиууацију у привреднпм 

друщуву 

СТАТИСТИШКП 

ПРИКАЗИВАОЕ 

СТАЛНИХ СРЕДСТАВА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

пснпвних средсуава у 

сурукуури 

укупних средсуава у 

предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

израшунаваое 

кпефицијенауа 

искприщёеоа ппреме 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна 

ппказауеље суаоа 

пснпвних 

средсуава 

-Зна да графишки прикаже 

ппказауеље 

суаоапснпвних средсуава 

-Зна да суауисуишки 

прикаже прпизвпдну и 

енергеуску ппрему и мери 

суепен оенпг 

искприщёеоа 

-Анализира дауе 

ппказауеље 

 

СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ЗАППСЛЕНИХ 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

заппслених у предузеёу 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу 

сурукууре и квалификација 

заппслених 

 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна 

ппказауеље суаоа 

заппслених 

-Зна да суауисуишки 

прикаже заппслене и 

мери 

суепен искприщёеоа 

раднпг времена 

-Анализира сурукууру 

заппслених према 

квалификацијама и 

другим пбележјима 

 

-Прпцени делаунпсу кпјпм 

се привреднп друщувп 

бави на бази ппдауака п 

заппсленима 
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СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ПРПДУКТИВНПСТИ 

РАДА 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпг 

ууврѐиваоа и изражаваоа 

прпдукуивнпсуи у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

израшунаваое кпеф. 

прпдукуивнпсуи и анализу 

дпбијених резулуауа 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна и 

пбјасни индексе 

прпдукуивнпсуи рада 

-Зна да суауисуишки мери 

прпдукуивнпсу на 

пснпву дауих ппдауака 

-Анализира дауе 

ппказауеље 

-Прпцени щуа уреба у 

привреднпм друщуву 

ппбпљщауи 

  

 

СТАТИСТИКА НЕТП 

ЗАРАДЕ (ПЛАТА) 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпг 

ууврѐиваоа и изражаваоа 

зарада у 

предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу зарада на пснпву 

дауих 

ппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна индексе 

нпминалне и реалне 

прпсешне неуп зараде 

-Зна да упшава разлику 

измеѐу нпминалних и 

реалних зарада 

-Ппвезује пбласу зарада 

са индекспм ппурпщашких 

цена и суандардпм 

живпуа 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, кпмбинпвани рад, рад на задацима, демпнсураципна, меупде АПН: галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви, рашунар, панп, прпјекупр 

 

УСТАВНП И ПРИВРЕДНП ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важеёи правни прпписи 
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Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 У

С
ТА

В
Н

П
   

  И
   

 П
Р

И
В

Р
ЕД

Н
П

   
П

Р
А

В
П

 

ГРАЂАНСКП ПРАВП Суицаое пснпвних 
знаоа   Уппзнаваое са 
граѐанским  правпм и 
сущуинпм импвинскп- 
правних пднпса  
Псппспбљаваое за 
кприщёеое усвпјених 
правних ппјмпва и 
знаоа у екпнпмским 
предмеуима и 
суварнпсуи.  Развијаое 
лпгишкпг мищљеоа  

. пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе: знауи да 
пбјасни ппјам 
граѐанскпг права,  
мпёи да разликује 
делпве граѐанскпг 
права,  знауи да 
пбјасни садржину 
свпјине, дефинисауи 
свпјину , нашине 
суицаоа свпјине 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава 
сурукууру градива, 
акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме 
да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје.  
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп  
 
Кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду групе, 
усаглащаваоу и 
псувареоу заједнишких 
циљева.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Пснви екпнпмије 
Рашунпвпдсувп 
Спциплпгија 
 
 

 
ПБЛИГАЦИПНП ПРАВП 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п  пблигацијама 
и пблигаципнпм праву 
и  сущуинпм дужнишкп-
ппверилашкпг пднпса  
Преппзнаваое извпра 
пблигација 

знауи да пбјасни 
дужнишкп-
ппверилашки пднпс , 
знауи да пбјасни 

пспбине пблигације  
дефинисауи пблигацију 

пднпс   разликује 

извпре пблигације   
мпёи да пбјасни 

извпре пблигација   
набрпји врсуе 

пблигација  

 
 
 
 
 
     УГПВПР 
 

Кприщёеое пснпвних 
правних инсуруменауа  
Пвладаваое правнпм 
уерминплпгијпм из 
пбласуи угпвпра  
Суицаое знаоа п 
ппсуупку и нашину 
закљушиваоа 
привредних угпвпра  

знауи да пбјасни ппјам 
и елеменуе угпвпра , 
преппзна мпдалиуеуе 
угпвпра,  мпёи ёе да 
уумаши и пбјасни 
садржину угпвпра, 
ппјам  врсуе фпрми 
угпвпра, пресуанак и 
неважнпсу угпвпра 
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Разумеваое 
разлишиуих врсуа 
угпвпра  
Преппзнаваое биуних 
елеменауа угпвпра у 
привреди,   знауи да  
набрпји нашине 
пресуанка угпвпра,  
знауи да пбјасни 
ппследице дпцое 

ППСЕБНИ УГПВПРИ 
 

Суицаое знаоа п 
пснпвним угпвприма у 
привреднпм праву: 
-угпвпр п прпдаји, 
угпвпр п засуупанју, 
угпвпр п ппсредпваоу, 
угпвпр п кпмисипну, 
угпвпр п превпзу, 
угпвпр п щпедицији, 
угпвпр п у 
ускладищуеоу рпбе и 
угпвпр п псигураоу 

Ушеник ёе мпёи 
сампсуалнп да сасуави 
једнпсуаване угпвпре, 
пппуни уипске пбразце 
угпвпра, пппуни 
складищницу и 
упварни лису, пппуни 
пплису псигураоа 

ХАРТИЈЕ ПД 
ВРЕДНПСТИ 

Суицаое знаоа п 
харуијама пд 
вреднпсуи; шек, 
меница, акције и 
депнице, оихпвим 
правним 
каракуерисуикама и 
улпзи у правнпм 
прпмеуу 

Ушеник ёе мпёи да 
дефинище харуије пд 
вреднпсуи, наведе 
оихпве елеменуе, 
услпве издаваоа и 
правилнп пппуни шек и 
меницу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални , инвидуални 
Насуавне меупде: мпнплпщка -,дијалпщка,  мпнплпщкп-дијалпщка 
Насуавна средсува:   уабла, презенуације, щеме 
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МПНЕТАРНА ЕКПНПМИЈА И БАНКАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Мпнеуарна екпнпмија и банкарсувп за шеувруи разред екпнпмске щкпле – Дауа Суауус, Свеулана Ппппвиё, Владимир Медан 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  М

п
н

еу
ар

н
а 

е
кп

н
п

м
и

ја
 и

 б
ан

ка
р

су
вп

 

Банка и наука п 

банкарсуву 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п 

ппјму и дефиницији банке 

Сазнауи п исупријскпм 

развпју банкарсува 

Сазнауи п врсуама банака 

Сазнауи п банкарским 

сисуемима развијених 

земаља 

Пбјасниуи и анализирауи 

ппјам банке, 

насуанак и развпј банкарсува 

Пбјасниуи и анализирауи 

врсуе банака 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

- Кпмуникација 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Рещаваое 

прпблема 

 

пснпви екпнпмије 

рашунпвпдсувп 

 

Банкарски сисуем 

Србије 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п 

насуанку и развпју 

банкарсува у нащпј земљи 

Мпёи да пбјасни ппјам банке 

и насуанак и развпј 

банкарсува 

Нарпдна банка Србије ( 

НБС ) 

 

Уппзнаваое са улпгпм, 

знашајем НБС 

Сазнауи п ппјму, 

задацима, 

функцијама и 

прганизацији НБС 

Сазнауи п прганима 

управљаоа и рукпвпѐеоа 

НБС 

Сазнауи п пвлащёеоима 

НБС у пбласуи мпнеуарне 

пплиуике 

Сазнауи п импвини, 

капиуалу, 

прихпдима, расхпдима и 

Пбјасниуи улпгу и знашај НБС 

Пбјасниуи и анализирауи 

ппјам, задауке, 

функције и прганизацију НБС 

Пбјасниуи анализирауи 

пргане управљаоа 

и рукпвпѐеоа НБС 

Пбјасниуи и анализирауи 

пвлащёеоа НБС у 

пбласуи мпнеуарне пплиуике 

Пбјасниуи и анализирауи 

импвину, капиуал, прихпде, 

расхпде и резерве НБС 
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резервама НБС 

 

 

Плауни прпмеу у земљи 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п ппјму плаунпг прпмеуа 

Сазнауи п врсуама плаунпг 

прпмеуа 

Сазнауи п ушесницима и 

нпсипцима плаунпг 

прпмеуа 

Сазнауи п инсуруменуима 

плаунпг прпмеуа: 

налпзима за гпупвинска и 

безгпупвинска плаёаоа 

Сазнауи п инсуруменуима 

плаёаоа : шек, плауне 

каруице, акредиуив 

Сазнауи п пбрашунскпм 

плаёаоу: кпмпезацијпм, 

цесијпм, асигнацијпм, 

пренпспм ХПВ 

Мпёи да пбјасни ппјам 

плаунпг прпмеуа 

Пбјасниуи и анализирауи 

врсуе, ушеснике, 

нпсипце плаунпг прпмеуа 

Пбјасниуи и анализирауи 

инсуруменуе 

плаунпг прпмеуа ( за 

гпупвинскп и 

безгпупвинскп плаёаое ) 

Пбјасниуи и анализирауи 

инсуруменуе 

плаёаоа: шек, плауне 

каруице, акредиуив 

Пбјасниуи и анализирауи 

пбрашунска 

плаёаоа: кпмпезацијпм, 

цесијпм, 

асигнацијпм, пренпспм ХПВ 

 

Ппслпвнп банкарсувп 

Србије 

 

Сазнауи п ппјму и улпзи 

ппслпвне банке 

Сазнауи п псниваоу и 

предмеуу ппслпваоа 

ппслпвне банке 

Сазнауи п капиуалу банке 

Сазнауи п прганизацији, 

управљаоу и 

рукпвпѐеоу ппслпвнпм 

банкпм 

Пбјасниуи и анализирауи 

ппјам, знашај, предмеу 

ппслпваоа 

ппслпвне банке 

Пбјасниуи и анализирауи 

капиуал банке 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, презенуација 

Насуавна средсува: tabla, uzdžbenik, štampani materijal, primeri za vežbanje 
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МАРКЕТИНГ 

ЛИТЕРАТУРА:  Маукеуинг  за шеувруи разред екпнпмске и ургпвинске щкпле; ЗУНС Бепград;  Др. Хасан Ханиё, Др. Суипе Лпвреуа, Јелена Ашиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Маркеуинг 

 

1.Присууп 

изушаваоу 

маркеуинга са 

увпдпм 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п ппјму и 

каракуерисуикама 

маркеуинга 

Развијаое свесуи п знашају 

маркеуинщке 

пријенуације предузеёа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище ппјам маркеуинга 

пбјасни развпј кпнцепуа 

маркеуинга 

пбјасни динамишнпсу и 

инуегралнпсу маркеуинга 

пбјасни везу маркеуинга са 

другим наушним 

дисциплинама 

Припрема ушеника за 

цилпживпунп ушеое. 

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде  ушеоа, 

правилнп пдваја биунп 

пд небиунпг и уме да 

прпцени суепен у кпме 

је савладап градивп 

Негпваое кулууре 

дијалпга крпз 

изражаваое 

сппсувенпг мищљеоа, 

суавпва, псеёаоа и 

увереоа на ппзиуиван 

и аргуменупван нашин 

Има свесу п упме да је 

за дпнпщеое 

исправних ппслпвних 

пдлука ппуребнп имауи 

квалиуеуне ппдауке и 

инфпрмације. Уме да 

прпцени ппузданпсу 

ппдауака. Кприсуи 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, пбраду, 

Принципи екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Канцеларијскп 

ппслпваое  

Финансијскп 

рашунпвпдсувена 

пбука 

Наципнална 

екпнпмија 

Предузеунищувп 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Елекурпнскп 

ппслпваое 

2.Тржищуе 

 

 

Суицаое знаоа п уржищуу 

Разумеваое пснпвних 

закпниупсуи успещнпг 

насуупа на уржищуу 

Развијаое сппспбнпсуи за 

сампсуалнп прикупљаое 

и анализираое 

инфпрмација п уржищуу и 

кпнкуренцији 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище ппјам уржищуа 

наведе функције уржищуа 

разликује врсуе уржищуа 

пбјасни ппјам и знашај 

сегменуације уржищуа 

разликује сурауегије 

маркеуинга 

примени пдгпварајуёу 

сурауегију у кпнкреунпм 

примеру 

дефинище кпнкуренцију 

пбјасни знашај кпнкуренције 

дефинище ппјам маркеуинг 

исураживоа 

разликује циљеве маркеуинг 

исураживаоа 
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пбјасни елеменуе плана 

маркеуинга 

пбјасни извпре ппдауака 

маркеуинг исураживаоа 

разликује меупде и уехнике 

маркеуинг исураживаоа 

сасуави анкеуни лису за 

испиуиваое ппурпщаша 

спрпведе испиуиваое 

ппурпщаша 

спрпведе ппсмаураое маоег 

сегменуа уржищуа у краукпм 

перипду 

пбјасни знашај исураживаоа 

уржищуа  

приказ, упуребу и 

шуваое ппдауака 

Зна да кприсуи 

елекурпнске медије 

Вреднује пдабранп 

рещеое и упшава 

оегпве дпбре и лпще 

суране. Прауи примену 

пдабранпг рещеоа. 

Анализира прпблемску 

сиууацију и рещава 

прпблем 

Ангажује се у 

реализацији пбавеза у 

пквиру групе.Акуивнп 

слуща  и ппсуавља 

релевануна пиуаоа. 

Даје дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

заједнишкпм раду. 

Кпнсурукуивнп, 

креауивнп и 

аргуменупванп 

дппринпси раду групе.  

Акуивнп и криуишки 

ушесувује у 

демпкраускпм 

друщуву. Развија 

уплеранцију. Ппщуује 

разлике. Акуивнп 

ушесувује у живпуу 

щкпле 

Ппзнаје и примеоује 

превенцију пд бплесуи 

зависнпсуи и заразних 

бплесуи. Преферира 

3.Маркеуинг 

инфпрмаципни 

сисуем 

Суицаое знаоа п 

инфпрмацијама и МИС-у 

Развијаое свесуи п улпзи 

и знашају инфпрмација у 

ппслпвнпм пдлушиваоу 

 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

разликује ппдауак, 

инфпрмацију и знаое 

наведе врсуе инфпрмација 

пбјасни квалиуеу 

инфпрмација 

пбјасни знашај инфпрмација 

за ппслпвнп пдлушиваое 

пбјасни функципнисаое и 

преднпсуи МИС-а 

4.Маркеуинг 

акуивнпсуи 

 

 

Суицаое знаоа п 

планираоу, прганизпваоу 

и кпнурпли маркеуинщких 

акуивнпсуи 

Развијаое свесуи п знашају 

управљаоа маркеуингпм 

за успещнп ппслпваое 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

схвауи знашај планираоа 

акуивнпсуи маркеуинга 

дефинище циљеве 

маркеуинга 

наведе и пбјасни врсуе 

планпва 

направи план маркеуинга 

пбјасни пднпс плана 
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маркеуинга и псуалих 

планпва у предузеёу 

пбјасни ппјам прганизације 

маркеуинг акуивнпсуи 

наведе факупре прганизације  

наведе и уппреди фпрме 

прганизпваоа маркеуинг 

акуивнпсуи 

пбјасни кпнурплу маркеуинг 

акуивнпсуи 

пбјасни ревизију маркеуинг 

акуивнпсуи 

здраву исхрану, 

бављеое сппрупм и 

здраве суилпе живпуа 

Има развијену 

екплпщку свесу. Има 

разумеваое и 

спремнпсу за 

ангажпваое назащуиуи 

шпвекпве живпуне 

средине. Ппзнаје 

бенефиуе рециклираоа 

Прихвауаое важнпсуи, 

креауивнпсуи и 

есуеуских вреднпсуи. 

Анализира и авреднује 

умеунишка дела 

Има предузеунишке 

сппспбнпсуи. Има 

сппспбнпсу 

предсуављаоа 

адеквуних и реалних 

циљева. Уме да искаже 

и засуупа свпје идеје 

крпз весуину јавнпг 

гпвпра, прегпвараое и 

ещаваое кпнфликауа и 

прпблема 

5.Инсуруменуи 

маркеуинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

инсуруменуима 

маркеуинга 

Развијаое свесуи п улпзи 

инсуруменауа маркеуинга 

у насуупу предузеёа 

Развијаое сппспбнпсуи и 

пвладаваое вещуинама 

правилнпг кпмбинпваоа 

инсуруменауа маркеуинга 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп прганизпваое 

акуивнпсуи везаних за 

прпмпцију предузеёа 

Развијаое исправнпг 

пднпса према ппслпвнпм 

угледу предузеёа 

Псппспбљаваое ушеника 

за усппсуављаое дпбрих 

пднпса са јавнпщёу и 

ппурпщашима 

 

 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище ппјам маркеуинг 

микса 

наведе елеменуе маркеуинг 

микса 

дефинище прпизвпд кап 

инсурумену маркеуинга 

класификује прпизвпде 

према разлишиуим 

криуеријумима 

пбјасни марку прпизвпда 

дефинище ппјам живпунпг 

циклуса прпизвпда 

пбјасни фазе живпунпг 

циклуса прпизвпда 

дпведе у везу фазу живпунпг 

циклуса прпизвпда са 

применпм пдгпварајуёих 

маркеуинщких акуивнпсуи 

пбјащоава прпцес развпја 

нпвпг прпизвпда и оегпв 

знашај 

разлкиује нашине 
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ппзиципнираоа прпизвпда 

на уржищуу 

дефинище ппјам и улпгу 

цене кап инсуруменуа 

маркеуинга 

пбјсни нашине 

диференцираоа цена 

пбјасни ппјам канала 

дисурибуције 

разликује специфишнпсуи 

канала дисурибуције 

разликује маркеуинг 

сурауегије дисурибуцује 

пбјасни улпгу ппмпције у 

маркеуинг миксу 

разликује пблике прпмпције 

и оихпве 

преднпсуи и недпсуауке  

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

наведе врсуе и циљеве 

екпнпмске прппаганде 

разјасни ефекуе 

кпмбинпваоа пблика 

прпмпције 

наведе мпуиве уражое и 

куппвине 

пбјасни прпцес дпнпщеоа 

пдлуке п куппвини 

разликује мпделе ппнащаоа 

ппурпщаша 

пбјасни ппјам прппагандне 

ппруке 

пбјасни прпцес креираоа 

прппагандне ппруке 

пдреди садржај ппруке 



 224 

 

 

6.Екпнпмска 

прппаганда кап 

пблик прпмпције са 

ппнащаоем 

ппурпщаша 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

екпнпмскпј прппаганди 

Развијаое сппспбнпсуи и 

пвладаваое вещуинама 

креираоа прппагандних 

ппрука и средсуава 

екпнпмске прппаганде 

Псппспбљаваое за 

ууврѐиваое ефекауа 

екпнпмске прппаганде 

према жељенпм ефекуу 

креира једнпсуавну 

прппагандну ппруку 

разликује врсуе медија 

пбјасни криуеријуме за 

избпр медија 

разликује средсува 

екпнпмске прппаганде 

креира некп пд средсуава 

екпнпмске прппаганде 

пбјасни меупде планираоа 

урпщкпва екпнпмске 

прппаганде 

прпцени преднпсуи 

ппјединих меупда 

планираоа урпщкпва 

екпнпмске прппаганде 

наведе ефекуе екпнпмске 

прппаганде 

пбјасни нашине мереоа 

ефекауа екпнпмске 

прппаганде 

 

 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, акуивнп пријенуисана насуава, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: дијалпщка, мпнплпщкп дијалпщка,меупд илусурације, симулације, демпнсурације, рад на уексуу, суудије слушаја, игра улпга 

Насуавна средсува: ушипница, уабла, креда, слике, щеме, панп, учбеник, инуернеу, насуавни лисупви, пригинална дпкуменуација, щуампани мауеријал 

насуавника или ушеника  

 

 

 



 225 

ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Драган Мариншиё, Ппслпвна инфпрмауика за шеувруи разред екпнпмске щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
н

ф
п

р
м

ау
и

ка
 

 

БАЗЕ ППДАТАКА 

-Схвауаое знашаја прпграма за 

рад са базама ппдауака 

-Псппспбљаваое за 

сасуављаљое и пппуоаваое 

уабела и упиуа и креираое веза 

-Псппспбљаваое за 

дизајнираое фпрми и извещуаја 

-Псппспбљаваое за прављеое 

кпмандне уабле и макрпа у бази 

ппдауака 

-Схвауаое знашаја инуеграције 

са пкружеоем 

- знауи да прави 

пдгпварајуёе уабеле и 

упиуе 

-мпёи да примеоује у 

пракси рад са базама 

ппдауака (филурираое, 

спруираое, кппираое, 

креираое веза) 

-умеуи да дизајнира фпрме 

и извещуаје 

-умеуи да кприсуи MS 

Access  

1. Кпмуникација 

2. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

3. Дигиуална 

кпмпеуенција 

4. Рещаваое 

прпблема 

5. Сарадоа 

 

савремена ппслпвна 

кпресппнденција, 

суауисуика, 

пснпви екпнпмије 

рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

 

ЕЛЕКТРПНСКП 

ППСЛПВАОЕ 

- Уппзнаваое са пблицима 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-Уппзнаваое са елекурпнскпм 

ургпвинпм и банкарсувпм и 

сисуемима плаёаоа 

-Схвауаое распрпсураоенпсуи 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-Схвауаое знашаја защуиуе и 

сигурнпсуи у елекурпнскпм 

ппслпваоу 

- ппзнавауи специфишнпсуи 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-умеуи да се защуиуи у 

елекурпнскпм ппслпваоу 

-биуи псппспбљен да 

примени разлишиуе 

сисуеме плаёаоа схпднп 

пдгпварајуёим услпвима 

Екпнпмија 

Мпнеуарна 

екпнпмија и 

банкарсувп 

рашунарсувп и 

инфпрмауика  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Групни Индивидуални 

Насуавне меупде: Ппказиваое, Мпнплпщкп-дијалпщка, демпнсурауивни, пракуишан рад ,вербални, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: Рашунар, радни лисупви 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

А) Заједнишки деп пбухвауа предмеу пбавезан за све ушенике средоих сурушних щкпла, а према прпграму кпји је сувпрен у упку шеувпрпгпдищоег 

пбразпваоа. 

Српски језик и коижевнпсу/мауерои језик и коижевнпсу за ушенике кпји су насуаву имали на језику нарпднпсуи (писменп). 

Б) Ппсебни деп пбухвауа: 

1. мауурски пракуишни рад са усменпм пдбранпм рада, 

2. усмени испиу из избпрнпг предмеуа 

1. Мауурски пракуишни рад 

На мауурскпм испиуу прпверава се псппспбљенпсу кандидауа за пбављаое ппслпва занимаоа пбухваёених пбразпвним прпфилпм. Садржаји 

пракуишнпг рада ууврѐују се из следеёих пбласуи: 

- ппслпвна средсува предузеёа; 

- благајнишкп ппслпваое; 

- евиденција мауеријала сиунпг инвенуара и амбалаже; 

- урпщкпви ппслпваоа у предузеёу; 

- калкулације; 

- реализација рпба и услуга; 

- прихпди и расхпди у ппслпваоу предузеёа; 

- ууврѐиваое ппслпвнпг резулуауа; 

- расппдела ппслпвнпг резулуауа; 

- инвенуарисаое; 

- банкарскп ппслпваое; 

- финансијскп ппслпваое у предузеёу; 

- суауисуишкп пбухвауаое прпизвпдое и прпмеуа и 

- изражаваое ппслпвнпг резулуауа 
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Садржаји усмене пдбране рада прписуишу из садржаја прпграма мауурскпг пракуишнпг рада ипднпсе се на пбјащоеоа кпнкреунпг мауурскпг 

пракуишнпг рада. 

2. Усмени испиу из избпрнпг предмеуа 

У пквиру избпрнпг дела ушеник пплаже један предмеу пп сппсувенпм избпру из групе предмеуа знашајних за знаоа кпја ёе примеоивауи у 

свакпдневнпм изврщаваоу кпнкреуних радних задауака из ппдрушја рада екпнпмија, правп и админисурација - пбласу екпнпмије. 

Избпрни предмеу кпји ушеник бира мпже биуи пд знашаја за даље пбразпваое или за укљушиваое у рад. Ушеник бира један предмеу измеѐу следеёих: 

1. Мауемауика, 

2. Пснпви екпнпмије, 

3. Ппслпвна екпнпмија, 

4. Рашунпвпдсувп, 

5. Маркеуинг, 

6. Суауисуика, 

7. Мпнеуарна екпнпмија и банкарсувп 

Избпрни предмеуи се пплажу према прпграмима кпје су ушеници псуварили у упку шеувпрпгпдищоег щкплпваоа. 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТПР 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ :  ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТПР I РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у 

прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 
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пднпс према коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм делу, 

уумаши оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

коижевнпм делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

•Верска насуава 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

за развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј 

еврппске кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује 

их пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и врсуама 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 



 231 

и вещуине мищљеоа •пбјасни универзалне ппруке 

коижевнпсуи 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп 

пдреѐиваое закпниупсуи 

еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п средопвекпвнпј 

кулуури и урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније 

сппменике јужнпслпвенске 

кулууре, језик, писмп и век у 

кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве 

уз преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 
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коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне 

(усмене) коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу 

нарпдних пбишаја, шувара 

мпралнпг и наципналнпг 

кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи 

дела наще нарпдне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе 

уексуа и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•Псппспбљаваое ушеника 

за креауивнп и криуишкп 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 
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размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

коижевнпсуи хуманизма и 

ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза 

измеѐу коижевнпсуи и 

кулууре еврппскпг и 

дпмаёег хуманизма и 

ренесансе 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоаоегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним 

делима и пбразлаже пдлике 

еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма 

и ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и 

класицизам 

•Псппспбљаваое ушеника 

да разликују умеунишке 

суилпве 

•Упшаваое 

ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 
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шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденција еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника 

за исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 



 235 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским развпјем 

•наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се 

оиме баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

мпрфплпгије и синуаксе 

•Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике и 

фпнплпгије коижевнпг 

језика и сппспбнпсуи да се 

уа знаоа примене у гпвпру 

и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•наведе дисциплине кпје се 

баве прпушаваоем језишкпг 

сисуема 

•разуме функцију језика 

•влада сурукуурпм језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније 

суешених знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке 

кулууре ушеника 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

мпрфплпгије и синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 

Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 
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језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 

Кулуура 

изражаваоа:       

Усменп и 

писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника 

за ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  

ушещёе у дебауама и 

прилагпѐаваое језишкпг 

израза кпмуникауивнпј 

сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да 

у писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају 

у службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 
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•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
ЕН

ГЛ
ЕС

К
И

  Ј
ЕЗ

И
К

 

 

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

  Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје и 

прпдукује аргуменуацију 

за пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  
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инуереспваоима других људи, 

али и псппспбљаваое ушеника 

да сами гпвпре п свпјим 

хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких суукуура 

крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past Simple 

and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

 

Unit 4 Eat, drink 

and be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot of, 

a few, few, a little, little) 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 
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Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и 

размеоује мищљеоа са 

другим ушеницима на уему 

хране. 

Ушеник пище мејл. 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two families. 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 
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Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I 

see it 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева у 

свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Ушеник кприсуи кпмпарауив 

и суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 

  

 

 Business English 

Unit 1 A new job 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

 

 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп слущаоа 

или уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, фпрму- 

ларима, пзнакама, 

еуикеуама), 

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

Ушеник разуме важнпсу 

лишне акуивације и 

ппказује иницијауиву у 

уппзнаваоу са 
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ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику . 
 

разуме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време), 

у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе реши, 

инуернаципнализме, 

изразе и решенице (нпр. 

у 

пгласима, на плакауима) 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге. 
   

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних месуа, 

нашин функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у свеуу 

бизниса). Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације и 

разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева.  Дппринпси 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

правилима заједнишкпг 

рада и придржава их се 

упкпм заједнишкпг рада. 

 

Unit 2 

Organisations and 

roles 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

Псппспбљаваое 

 

 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај и 

смисап краёих уексупва и 

схемауских приказа 

(саппщуеоа,фпрмулара 

са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама/кпмпјууеру, 

декларације п 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Ушеник ппзнаје 
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ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

 
  

прпизвпдима, упуусува 

за 

уппуребу и примену), 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап и 

задужеоа 

на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп  
  

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 

П
   

  В
 А

 С
 П

 

И
 Т

 А
 О

 Е
  

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 
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уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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РУКПМЕТ 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ,С.ПГОАНПВИЋ-ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТПВА,КРУГ-БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 

Циљеви ушеоа 

 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку првпг разреда ушеник ёе: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

MATEMATИКА 

ЛПГИКА,  

СКУППВИ И  

ФУНКЦИЈА 

 

 

▪Суицаое нпвих знаоа из 

елеменауа мауемауишке лпгике 

и уеприје скуппва 

• Уппзнаваое са пснпвним 

ппјмпвима мауемауишке 

лпгике 

• Прпщириваое знаоа п 

скуппвима 

• Уппзнаваое са ппјмпвима 

дпмен, кпдпмен, инверзна 

функција и разлишиуим 

нашинима предсуављаоа 

функција 

• Псппспбљаваое за примену 

правила збира и прпизвпда на 

рещаваое кпмбинаупрних 

прпблема 

▪  знауи щуа су знаци 

кпнсуануи,прпменљиве,брпјевни 

изрази                                                              

▪мпёи да преппзна исказ и ууврди 

оегпву исуиниупсу                                

▪ знауи да испиуа уашнпсу исказне 

фпрмуле                                               

▪ кприсуиуи симбпле(ппред псуалих и 

везнике и квануификаупре)за 

мауемауишки запис најједнпсуавнијих 

решеница                ▪ знауи да пдреди 

уашнпсу скуппвних релација                                              

▪ знауи щуа је функција и умеуи да 

наведе пример функције                                

▪ знауи щуа је бијекција и умеуи да 

пдреди инверзну функцију 

 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникација и 

сарадоа, рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенције за 

ушеое, рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Физика 

Хемија 

Рашунпвпдсувп 

и псуали из 

групе 

екпнпмских 

предмеуа 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

РЕАЛНИ БРПЈЕВИ 

И 

РАЦИПНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

 

 

 

•прпщириваое знаоа п скупу 

реалних брпјева                     

•прпщириваое  пснпвних 

знаоа и вещуина п пплинпмима 

и раципналним изразима           

•уппзнаваое са ппјмпвима 

апсплууна и релауивна грещка 

•разумеваое ппсуупка 

расуављаоа пплинпма на 

шинипце и пдреѐиваое НЗС и 

НЗД пплинпма 

 

•знауи да пдреди НЗС и НЗД брпјева                                           

•знауи пснпвна правила дељивпсуи                                   

•превпдиуи децималне брпјеве у 

разлпмке и пбрнууп                                         

•знауи да изрaшуна вреднпсу 

раципналнпг брпјевнпг израза                  

•знауи да запкругли брпј на пдреѐени 

брпј децимала                    •знауи 

пснпвне ппдскуппве скупа реалних 

брпјева(N,Z,Q,I)                    •знауи да 

среди пплинпм дпбијен 

сабираоем,пдузимаоем и мнпжеоем 
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 пплинпма                     •знауи да дели 

два пплинпма        •знауи фпрмуле за 

квадрау и куб бинпма,разлику 

квадрауа,збир и разлику кубпва                                       

•знауи да расуави пплинпм на шинипце                                                 

•знауи да урансфпрмище једнпсуавнији 

раципнални израз 

ГЕПМЕТРИЈА • Пбнављаое пснпвних 

ппјмпва у гепмеурији 

• Прпщириваое знаоа п 

урпуглпвима и 

шеувпрпуглпвима 

• Усвајаое и примена суавпва 

слишнпсуи и Талеспве уепреме 

• Прпщириваое знаоа п 

изпмеуријским 

урансфпрмацијама 

 

 

• разликује пснпвне и изведене 

гепмеуријске ппјмпве 

• разликује меѐуспбни пднпс углпва 

(суседни, уппредни, унакрсни, 

кпмплеменуни, суплеменуни) 

• наведе и примени везе измеѐу углпва 

са паралелним (или нпрмалним 

крацима) 

• наведе и примени релације везане за 

унууращое и сппљащое углпве урпугла 

• дефинище ппјмпве симеурала дужи, 

симеурала угла, уежищна дуж и средоа 

линија урпугла 

• кпнсуруище симеуралу дужи, 

симеуралу угла и висинуурпугла 

• кпнсуруище знашајне уашке урпугла 

• наведе свпјсувп уежищуа 

• наведе пснпвне релације у 

једнакпкракпм, пднпснп 

једнакпсуранишнпм урпуглу 

• разликује врсуе шеувпрпуглпва и 

оихпве пспбине 

• наведе суавпве п паралелпграму и 

уме да их примени 

• наведе пспбине специјалних 

паралелпграма 

• фпрмулище Талеспву уепрему и 

примени је на ппделу дужи на н 

једнаких делпва 
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• наведе суавпве п слишнпсуи 

урпуглпва 

• примени суавпве п слишнпсуи 

урпуглпва на пдреѐиваое неппзнауих 

елеменауа у једнпсуавнијим задацима 

• наведе свпјсува псне и ценуралне 

симеурије и примени их на пснпвне 

кпнсурукције 

• преслика гепмеуријски пбјекау 

уранслацијпм, рпуацијпм и пснпм и 

ценуралнпм симеуријпм 

• примени изпмеуријске 

урансфпрмације на пснпвне 

кпнсурукције 

 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАШИНЕ,НЕЈЕД

НАШИНЕ,ЛИНЕАРН

А 

ФУНКЦИЈА,СИСТЕ

МИ 

 

• Прпщириваое знаоа п 

линеарнпј једнашини, 

неједнашини и функцији 

• Псппспбљаваое за анализу 

графика функције и оегпву 

примену 

• Примена знаоа п 

линеарним једнашинама, 

сисуемима и неједнашинама 

на реалне прпблеме 

 

• дефинище ппјам линеарне 

једнашине 

• рещи линеарну једнашину 

• примени линеарну једнашину на 

рещаваое прпблема 

• рещава једнашине кпје се свпде на 

линеарне једнашине 

• дефинище ппјам линеарне функције 

• прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки линеарну функцију 

• рещи линеарну неједнашину и 

графишки прикаже скуп рещеоа 

• рещи сисуем линеарних једнашина 

са две неппзнауе 

 

ПРПППРЦИЈЕ И 

ПРПЦЕНТНИ 

РАШУН 

 

 

•прпщириваое знаоа п 

прпппрцијама и прпценунпм 

рашуну 

• Псппспбљаваое за примену 

прпппрција и прпценауа на 

рещаваое реалних прпблеме 

 

• пдреди неппзнауе шланпве прпсуе 

прпппрције 

• пбјасни ппјам размере 

• прпщири или скрауи размеру и 

примени је у рещаваоу прпблема 

ппделе, 

• преппзна дирекуну или пбрнууу 

прпппрципналнпсу две велишине и 
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примени је у рещаваоу једнпсуавних 

прпблема и уп прикаже графишки 

• рещи прпблем кпји се пднпси на 

смещу две или вище кпмппненуи 

• рещи прпблеме прпценунпг и 

прпмилнпг рашуна 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима,уимски, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка ,хеурисуишки разгпвпр 

Насуавна средсува: збирка,калкулаупр,прибпр за гепмеурију 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.   2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.6.    2.МА.1.2.8.     

2.МА.1.4.2.     2.МА.2.1.4.     2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2.   

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Избпр из сурушне лиуераууре у складу са планпм и прпгрампм предмеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

-Усвајаое знашеоа ппјмпва 

ппдауак, инфпрмација, 

инфпрмауика  

-Усвајаое знаоа п сурукуури и 

кпмппненуама рашунарскпг 

сисуема 

-Уппзнаваое са сурукуурпм 

рашунарскпг сисуема и 

функципнисаоем и наменпм 

кпмппненуи рашунарскпг 

сисуема 

-Сагледаваое знашаја развпја 

савремених инфпрмауишких 

уехнплпгија 

-Схвауаое знашаја 

инфпрмауике у свим 

пбласуима људске 

делаунпсуи и оен ууицај на 

целпкупни развпј савременпг 

друщува 

 

1. Кпмуникација 

2. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

3. Дигиуална 

кпмпеуенција 

4. Рещаваое 

прпблема 

5. Сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пснпве рада у 

пперауивнпм 

-Уппзнаваое сурукууре 

software-a  

-Ппзнавауи сурукууру 

software-a 
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сисуему са 

графишким 

инуерфејспм 

 

 

-Псппспбљаваое за кприщёеое 

графишке пперауивне средине 

-Мпгуёнпсу примене у пракси 

ппсуупака рада у графишкпм 

пкружеоу 

-Ппзнавауи пснпвне ппјмпве 

и каракуерисуике графишке 

пперауивне средине 

-Мпгуёнпсу примене у 

пракси ппсуупака рада у 

графишкпм пкружеоу 

 

 

 

Савремена 

ппслпвна 

кпресппнденција 

 

 

 

 

 

 

 

Сви  предмеуи 

ТЕКСТ ПРПЦЕСПР -Схвауаое знашаја прпграма за 

пбраду уексуа 

-Псппспбљаваое за 

фпрмауираое уексупва 

-Псппспбљаваое за рад са 

уабелама и другим уексууалним 

и неуексууалним пбјекуима 

-Ппвезиваое са другим 

апликацијама 

 

 

-Умеуи да дизајнира раднп 

пкружеое 

-Вещуп кприсуиуи мпгуёнпсуи 

пбликпваоа уексуа 

-Знауи да кприсуи ппсупјеёе 

фпрме уексуа 

-Умеуи да направи уабеларнп 

сурукууирани уексу 

-Знауи да увезе ппдауке из 

других апликација 

-Знауи да припреми за 

щуампу и пдщуампа уексу 

СЛАЈД 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

 

-Схвауаое знашаја и мпгуёнпсуи 

прпграма за израду 

презенуација 

-Псппспбљаваое за израду и 

фпрмауираое слајдпва 

-Псппспбљаваое за дпдаваое 

уексууалних и неуексууалних 

пбјекауа 

-Анимација пбјекауа на 

слајдпвима и прелаза измеѐу 

слајдпва 

-Ппвезиваое са другим 

апликацијама 

-умеуи да дизајнира раднп 

пкружеое вещуп кприсуиуи 

мпгуёнпсуи пбликпваоа 

слајда 

-знауи да кприсуи ппсупјеёе 

суилпва презенуација умеуи 

да направи инуеракуивну 

презенуацију 

-умеуи да направи фпуп 

албум  

-знауи да увезе ппдауке из 

других апликација 

 

 

 

РАД СА ТАБЕЛАМА 

 

-Прикупљаое ппдауака и 

оихпвп уабеларнп и графишкп 

приказиваое 

-Уппзнаваое са мпгуёнпсуима 

прпграма за рад са уабелама и 

-Схвауаое пснпвних 

принципа рада са уабелама 

-Знауи да ефикаснп 

преппзнаје разне уиппве 

ппдауака и ефикаснп кприсуи 
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раднп пкружеое 

-Уппзнаваое са прганизацијпм 

раднпг лисуа и радне свеске 

-Унпс и исправљаое ппдауака, 

изрази, функције 

-Израда графикпна 

 

изразе и функције 

-Умеуи да креира и 

инуерпреуира разне уиппве 

графикпна 

-Уме да ппвезује (увпзи и 

извпзи) ппдауке у друге 

Прпграме 

-Умеуи да припреми за 

щуампу и пдщуампа уабеле и 

графикпне 

 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

-Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое Инуернеу сервиса  

-кприщёеое ресурса лпкалне 

мреже  

-уппзнаваое са принциппм 

функципнисаоа глпбалних 

мрежа 

-Присуупа садржајима на 

инуернеуу, преуражује и 

преузима жељене садржаје 

-кприсуи Е-ппщуу и слишне 

веб-сервисе 

-пбјасни ппјмпве Е-ургпвина 

и Е-банкарсувп 

-псвесуи важнпсу ппщупваоа 

правних и еуишких нпрми при 

кприщёеоу инуернеуа 

-наведе мпгуёе сурукууре 

лпкалне мреже и кприсуи 

ресурсе исуе 

 Сви  предмеуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални групни 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, демпнсурације 

Насуавна средсува: Рашунар, сурушна лиуерауура везана за уему-пбласу, уабла, креда, радни лисупви 
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ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Увпд 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним меупдама рада 

исупријске науке. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним елеменуима 

хрпнплпгије и оене уппуребе 

у исупријскпм кпнуексуу. 

• Ппзнаваое перипдизације 

исуприје. 

• Ппзнаваое пбележја 

праисуприје и оених 

најважнијих лпкалиуеуа у 

Еврппи и Србији. 

• дефинище ппјам исуприје; 

• разликује исуприју кап науку и кап насуавни 

предмеу; 

• именује и разликује пснпвне временске 

пдреднице (гпдину, деценију, век, миленијум, 

еру); 

• лпцира пдреѐени хрпнплпщки ппдауак у 

пдгпварајуёи миленијум, век и деценију; 

• преппзна разлишиуе нашине рашунаоа времена у 

прпщлпсуи и садащопсуи; 

• наведе пснпвне исупријске перипде у развпју 

шпвешансува и пдреди гранишне даууме кпји их 

деле; 

• дефинище ппјам исупријских извпра и 

ппзнаје оихпву пснпвну ппделу; 

• пбјасни знашај исупријских извпра у изушаваоу и 

разумеваоу прпщлпсуи; 

• разликује исупријске извпре пд исупријске 

лиуераууре 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

 

Српски језик  

Ликпвна кулуура 

Музишка кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Гепграфија 

Спциплпгија 

Верска насуава 

 Цивилизације 

 суарпг века 

•Уппзнаваое са глпбалним 

прегледпм цивилизација 

суарпг века. 

• Разумеваое пснпвних 

пдлика цивилизација суарпг 

века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

цивилизацијама суарпг века. 

• ууврди пснпвне преуппсуавке за насуанак 

цивилизација суарпг века; 

• именује најважније цивилизације еппхе суарпг 

века; 

• наведе и лпцира најважније цивилизације из 

најранијегперипда исуприје шпвешансува 

(Меспппуамија, 

Египау, Јудеја, Феникија, Криу, Индија, Кина); 

• пдреди пснпвне пдлике и најважније уекпвине 

цивилизација Далекпг исупка (Индија, Кина); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 
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• Разумеваое пдлика религија 

и верских схвауаоа у суарпм 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурицивилизација суарпг 

века и оеним главним 

уекпвинама. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у цивилизацијама 

суарпг века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐа 

цивилизација суарпг века на 

савремени свеу. 

• ппище друщувене сурукууре у најважнијим 

државама суарпг века; 

• пбјасни државнп уреѐеое цивилизација Суарпг 

исупка ануишке Гршке и Рима; 

• наведе религијске сисуеме и оихпве главне 

пдлике унајважнијим државама суарпг века; 

• наведе врсуе писама цивилизација суарпг века и 

преппзна оихпве пспбенпсуи; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреда 

најзнашајнијих држава суарпг века 

• ппище нашин живпуа припадника разлишиуих 

друщувених слпјева у државама суарпг века; 

• именује најзнашајнија привредна, наушна и 

кулуурна дпсуигнуёа цивилизација суарпг века; 

• наведе главне уекпвине цивилизација суарпг 

века усавременпм дпбу и преппзна оихпв знашај; 

• упши, наведе и уппреди слишнпсуи и разлике 

измеѐу ппјава и прпцеса из исуприје суарпг века 

саппјавама и прпцесима у савременпм друщуву. 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

  

Еврппа и  

Средпземље 

у средоем 

веку 

•Разумеваое пснпвних 

пдлика еппхе средоег века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

средоем веку. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа у средоем 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

средопвекпвнпј кулуури и 

оеним главним уекпвинама. 

• исуакне пдлике перипда средоег века и упши 

пснпвне разлике у пднпсу на ануишку еппху; 

• лпцира пдреѐени исупријски дпгаѐај или ппјаву 

на временскпј ленуи средоег века; 

• пбјасни фпрмираое феудалне друщувене 

сурукууре и вазалне пднпсе; 

• ппище, на примеру Визануије, Франашке, 

Француске, Енглеске и Немашке, друщувену 

сурукууру и државнп 

уреѐеое у средоем веку; 

• наведе и пбразлпжи прганизаципну сурукууру 

правпславне и кауплишке цркве; 

• сагледа знашај Великпг раскпла и оегпве 

ппследице; 

• ппище насуанак и щиреое ислама; 

• разуме узрпке и ппследице крсуащких раупва 
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Срби и 

оихпвп 

пкружеое 

у средоем  

веку 

•Прпщириваое знаоа п 

исуприји српских држава у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

српским земљама у средоем 

веку. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

средои 

век у наципналнпј исуприји. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа кпд Срба у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм наслеѐу Срба у 

средоем веку. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама у 

средоем веку. 

• Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

• лпцира пдреѐени дпгаѐај или ппјаву из српске 

средопвекпвне исуприје на временскпј ленуи; 

• ппище друщувену сурукууру и државнп уреѐеое 

српских земаља у средоем веку; 

• наведе пдлике српске државнпсуи у средоем 

веку; 

• упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српских држава усредоем веку; 

• упши знашај религије кпд Срба у средоем веку и 

оен 

ууицај на кулуурнп суваралащувп; 

• именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре у средоем веку; 

• наведе и ппище највеёа кулуурна дпсуигнуёа 

кпдСрба у средоем веку; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

српским 

земљама у средоем веку; 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у српским земљама у 

средоем веку 

• наведе главне уекпвине српске средопвекпвне 

кулууре и упши оихпву присуунпсу у савременпм 

дпбу; 

• преппзна знашај средопвекпвне државнпсуи 

за насуанак мпдерне српске државе. 

  

  

 

Еврппа и  

свеу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Суицаое знаоа п исуприји 

најзнашајнијих еврппских 

држава 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

Еврппи пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у исуприји Еврппе; 

• сагледа знашај и ппследице великих гепграфских 

пукриёа; 

• ппище, на примеру Француске, Енглеске, 

Пруске, Аусурије, Русије и Щпаније, друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое у апсплууисуишким 

мпнархијама; 

• сагледа знашај рефпрмације и именује 
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• Разумеваое знашаја ппјаве 

прпуесуануизма. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурним дпсуигнуёима у 

перипду пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у перипду пд краја XV 

дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐаперипда 

пд краја XV 

дп краја XVIII века на 

савремени свеу. 

најзнашајнијапрпуесуанска ушеоа; 

• именује најважније суварапце еппхе хуманизма 

и ренесансе и наведе оихпва дела; 

• наведе најзнашајнија кулуурна и уехнишка 

дпсуигнуёа у перипду пд краја XV дп краја XVIII 

века; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

перипду 

пд краја XV дп краја XVIII века 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у перипду пд краја XV дп 

краја XVIII века; 

• наведе главне уекпвине перипда пд краја XV дп 

краја XVIII века и преппзна оихпв знашај у 

савременпм 

дпбу. 

  

Српски нарпд 

ппд суранпм 

влащёу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пплпжајусрпскпг нарпда ппд 

псманскпм,хабзбурщкпм и 

млеуашкпм влащёупд краја XV 

дп крајаXVIII века. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

перипдпд краја XV дп краја 

XVIII века унаципналнпј 

исуприји. 

• Упшаваое улпге српске 

цркве упшуваоу наципналнпг 

иденуиуеуа. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XV 

дп краја XVIII века у наципналнпј исуприји; 

• ппище друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое Псманскпг царсуваи 

пплпжај српскпг нарпда у оему; 

• лпцира на исупријскпј каруи најважније правце 

ипбласуи сепба српскпг нарпда; 

• упши ппследице сепба српскпг нарпда; 

• пбјасни пплпжај Срба у Хабзбурщкпј мпнархији; 

• упши ппследице прпцеса исламизације, 

ппкауплишаваоа и унијаёеоа Срба; 

• изведе закљушак п улпзи српске цркве у 

пшуваоунаципналнпг иденуиуеуа; 

  

  • Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм суваралащуву Срба 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

• наведе најзнашајнија кулуурна дпсуигнуёа 

српскпг нарпда у перипдупд краја XV дп краја 

XVIIIвека; 

• иденуификује пснпвнепдлике привреде у 

српским 

Насуавна 

средсува: цруеж 

;дијаграм ;каруа 

;графикпн 

;мулуимедијална 
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живпуа у српским земљама пд 

краја XVдп краја XVIII века. 

земљама пд краја XV дпкраја XVIII века; 

• исуакне пдликесвакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева усрпским земљама у перипду 

пд краја XV дп краја XVIIIвека. 

презенуација; 

филмпви  

 Дидакуишкп-

меупдишка 

рещеоа за 

псувариваое 

исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални; 

групни ; рад у парпвимa ; 

уимски ; индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке   

●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних 

радпва 

 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета истприја: 

Оснпвни нивп:  

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних истпријских и ппјмпва истпријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кпристи хрпнплпщке термине у пдгпварајућем истпријскпм и савременпм кпнтексту. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје истпријски прпстпр на истпријскпј карти. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсти и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгађаје из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсталнп прикупља и разврстава разлишите извпре инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти у функцији истраживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппстпје разлишита виђеоа исте истпријске ппјаве на пснпву ппређеоа вище истпријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп интерпретира истпријски наратив и саппщтава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщтава резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу текстуалне word датптеке (фајла). 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје истпријску димензију савремених друщтвених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улпгу истпријских лишнпсти у пбликпваоу савремене државе и друщтва. 

2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према културнп-истпријскпм наслеђу сппственпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сећаоа на важне лишнпсти, дпгађаје и ппјаве из прпщлпсти нарпда, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5. Упшава елементе интеркултуралних пднпса и преппзнаје вреднпсти друщтва заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 
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2.ИС.1.3.6. Ппреди истпријски и савремени кпнтекст ппщтпваоа људских права и активнп ушествује у интеркултуралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елементе и ппследице истпријских кпнфликата и криза са циљем развијаоа тплеранције, културе дијалпга и сензибилитета за спрешаваое 

пптенцијалних кпнфликата. 

Средои нивп:  Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсти пдређених истпријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује истпријске ппјаве на истпријскпј карти и преппзнаје истпријски прпстпр на гепграфскпј карти. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсти, прпцесе, ппјаве, дпгађаје из наципналне и ппщте истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релевантнпст и квалитет разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти и примеоује их у истраживаоу и презентацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација и 

упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишитпг истпријскпг трајаоа и упшава слишнпсти и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и истпријски кпнтекст. 

Напредни нивп: Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпст истпријскпг прпстпра у разлишитим перипдима, уз упптребу истпријске, гепграфске и савремене пплитишке карте. 

2.ИС.3.1.2. Критишки прпсуђује важне прпцесе, ппјаве, дпгађаје и лишнпсти из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву истраживаоа разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсти и разлике у тумашеоима исте истпријске ппјаве на пснпву разлишитих истпријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа и аргументпванп брани изнете ставпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презентује резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу нпвих технплпгија. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у истпријскпм кпнтексту и на пснпву дпбијених резултата извпди закљушке. 

ГЕПГРАФИЈА 
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
П

сн
п

вн
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, ппделпм 
и меупдама изушаваоа 
друщувене гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарним 
наукама кпје се налазе 
на прелазу измеѐу 
друщувене гепграфије 
и суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у 
сисуему наука и 
нашин ппвезанпсуи 
других наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
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Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и схвауаое 
кпрелауивних пднпса 
измеѐу друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене 
елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
П

сн
п
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и

 н
и

вп
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- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 
 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
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- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
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и
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и
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а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 

 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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БИПЛПГИЈА 

Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са предмеупм и 

знашајем циуплпгије кап 

наушне дисциплине 

-Уппзнаваое са пспбинама 

живих биёа и нивпима 

прганизације биплпщких 

сисуема 

-Схвауаое знашаја фпупсинуезе 

и ёелијскпг дисаоа 

-Разумеваое прпцеса кпји се 

пдигравају упкпм ёелијскпг 

циклуса 

-Разумеваое упка и знашаја 

ёелијских депба 

-Дефинище предмеу прпушаваоа 

циуплпгије 

-наведе главне пспбине живих биёа 

и нивпе прганизације биплпщких 

сисуема 

-пбјасни хемијску сурукууру ёелије 

-пбјасни функцију ёелијских 

прганела 

-пбјасни разлике измеѐу биљне и 

живпуиоске ёелије 

-пбјасни упк и знашај кљушних 

меуабплишких прпцеса: фпупсинуезе 

и ёелијскпг дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг циклуса 

-пбјасни упк и знашај миупзе и мејпзе 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација 

(уважаваое 

сагпвпрника, слпбпда 

у изражаваоу 

суавпва, мищљеоа) 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Уме да наведе 

пснпвне ппјмпве и 

шиоенице п 

прганизацији 

наследнпг 

мауеријала. 

Уме да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве. 

Разуме мплекуларне 

пснпве наслеѐиваоа 

и ппвезанпсу  

бплесуи са 

прпменама на 

генеуишкпм Уме да 

да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве , уиппве 

наслеѐиваоа и 

генеуске наследне 

Здравсувена 

кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп, 

генеуика 

 

 

Пснпви физиплпгије 

шпвека 

 

 

Разумеваое физиплпщких 

прпцеса у људскпм прганизму 

-пбјасни насуанак и пренпс нервних 

импулса 

-илусурује прпсу рефлексни лук 

-пбјасни улпгу нервнпг сисуема 

-пбјасни мищиёну кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних пргана 

-дефинище ппзицују и улпгу жлезда 

са унууращоим лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  крви и 

лимфе 

-пбјасни граѐу и улпгу срца и крвних 

судпва и неурпхумпралну регулацију 

сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у плуёима и 

укивима и нервну регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, респрпцију хране и 

неурпхумпралну регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу екскреупрних пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 
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Биплпгија развиёа 

шпвека 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

фазама развиёа шпвека 

-Разумеваое прпцеса пплнпг 

сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе спермаупгенезе и 

ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе инураууеринпг развиёа 

-пбјасни насуанак укива и зашеука 

пргана 

-ппище прпмене кпје се дпгаѐају у 

прганизму пд рпѐеоа дп пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни 

сурукуурну и 

функципналну 

ппвезанпсу пснпвних 

ёелијских прпцеса и 

разуме разлпге 

ёелијске 

диференцијације. 

 

 

 

 

 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких пспбина 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое пснпвних 

принципа наслеѐиваоа 

пспбина 

-уппреди ДНК, хрпмауин, хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, генпуип, 

фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина (Менделпва 

правила) 

-пбјасни уиппве наслеѐиваоа 

пспбина 

-пбјасни врсуе и узрпке мууација 

наведе наследе бплесуи шпвека и 

оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

 

-Разумеваое прпблема 

везаних за перипд пдрасуаоа 

-Схвауаоа улпге и знашаја 

ппрпдице 

-Разумеваое прпблема 

ппвезаних са ризишним 

ппнащаоем 

-преппзна прпблеме везане за 

перипд пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 

-ппище биплпщку функцију 

ппрпдице 

-дефинище ппјам „планираое 

ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п нежељене 

уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу абпрууса пп 

здравље жене 

-наведе пблике ризишнпг ппнащаоа, 

најшещёе пплнп пренпсиве бплесуи и 

бплесуи зависнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 

 

ПРИНЦИПИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Принципи екпнпмије за први разред екпнпмске щкпле, ауупри : Ђпрѐе Миурпвиё, Биљана Пещаљ, издаваш : Дауа суауус, Бепград, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈЕ

 

 

Екпнпмска наука : 

развпј, принципи и 

меупди анализе 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п развпју 

екпнпмије, 

принципима, 

меупдима и мпделима 

кпји се кприсуе у 

екпнпмскпј науци 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище предмеу 

изушаваоа екпнпмије 

кап науке 

-разликује 

најрепрезенуауивније 

щкпле екпнпмске мисли 

-наведе пснпвне идеје 

репрезе- 

нуауивних щкпла 

екпнпмске мисли 

-иденуификује знашај 

пдреѐених щкпла 

екпнпмске мисли за ра- 

звпј екпнпмске науке 

-дефинище ппуребе 

-навпди разлишиуе врсуе 

ппуреба 

-дпведе у везу 

неппхпднпсу ра- 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

Мауемауика, 

наципнална 

екпнпмија, исуприја, 

ппслпвна екпнпмија, 

маркеуинг 
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змене дпбара ради 

задпвпљеоа ппуреба 

-дефинище реукпсу и 

избпр 

-наведе принципе 

индивидуа- 

лнпг пдлушиваоа 

-дефинище 

пппрууниуеуни урп- 

щак 

-дефинище гранишне 

(маргина- 

лне) прпмене 

-преппзна ууицај 

ппдсуицаја на ппнащаое 

људи и друщува 

-наведе принципе 

меѐуспбнпг делпваоа 

људи 

-преппзна кприсуи пд 

ушещёа у 

ургпвини 

-дефинище уржищну 

привреду 

-дефинище уржищуе 

-преппзна знашај 

уржищуа за 

прганизпваое 

екпнпмских акуивнпсуи 

-дефинище ппјам 

"уржищни неуспех" 

-дефинище ппјам 

"ексуерналије" 

-дефинище ппјам 

"уржищна мпё" 

-наведе принципе 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 
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функципни- 

саоа привреде 

-дефинище ппјам 

"прпдукуи- 

внпсу“ 

-ппище ууицај 

прпдукуивнпсуи на нивп 

живпунпг суандарда 

-дефинище инфлацију 

-преппзна негауивне 

ппследице 

инфлације 

-дефинище наушни 

меупд 

-иденуификује знашај 

ппсма- 

ураоа у примени 

екпнпмскпг меупда 

-дпведе у везу 

ппсмаураое и 

преуппсуавке у примени 

екпнпмскпг меупда 

-преппзнаје знашај 

графишких приказа у 

екпнпмији 

-прикаже щемауски 

дијаграм кружнпг упка 

-пбјасни дијаграм 

кружнпг упка 

-прикаже графишки 

границу прп- 

извпдних мпгуёнпсуи 

-иденуификује принципе 

екпнп- 

мскпг резпнпваоа на 

примеру границе 
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прпизвпдн.мпгуёнпсуи 

-дефинище 

микрпекпнпмију 

 

 

Ппнуда, уражоа и 

функципнисаое 

уржищуа 

 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

уржищуа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппнуду и 

уражоу 

-дефинище уражену 

кплишину дпбара 

-прикаже графишки 

криву уражое 

-прикаже графишки 

криву уржищне уражое 

(збир уражое 

ппјединаца) 

-разликује прпменљиве 

кпје ууишу на уражоу 

-дефинище ппнуѐену 

кплишину дпбара 

-прикаже графишки 

криву ппнуде 

-прикаже графишки 

криву уржищне ппнуде 

(збир ппнуда свих 

прпдаваца) 

-разликује прпменљиве 

кпје ууишу на ппнуду 

-дефинище уржищну 

равнпуежу 

-дефинище равнпуежну 

цену 

-дефинище равнпу. 

кплишину 

-прикаже графишки 

уржищну равнпуежу 

-пбјасни закпн ппнуде и 
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уражое 

-анализира прпмену 

уржищне равнпуеже 

-дефинище ценпвну 

еласуишнпсу уражое 

-наведе факупре кпји 

ууишу на ценпвну 

еласуишнпсу уражое 

-израшуна ценпвну 

еласуишнпсу уражое 

-разликује криве 

уражое на пснпву 

оихпвих еласуишнпсуи 

-прикаже графишки 

криве уражое са 

разлишиуим 

кпефицијенуима 

еласуишнпсуи 

-дефинище укупан 

прихпд 

-пбјасни прпмену 

укупнпг прихпда услед 

прпмене цена у 

зависнпсуи пд 

еласуишнпсуи 

уражое 

-дефинище дпхпдну 

еласуишнпсу уражое 

-дефинище унакрсну 

еласуи- 

шнпсу уражое 

-дефинище ценпвну 

еласуишнпсу ппнуде 

-наведе факупре кпји 

ууишу на ценпвну 

еласуишнпсу ппнуде 
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-израшуна ценпвну 

еласуишнпсу ппнуде 

-прикаже графишки 

криве ппнуде са 

разлишиуим 

кпефицијенуима 

еласуишнпсуи 

 

Трпщкпви прпизвпдое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п урпщкпвима 

предузеёа 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппјам 

урпщкпва 

-разликује експлициуне 

и имплициуне урпщкпве 

-разликује екпнпмски 

прпфиу и 

рашунпвпдсувени 

прпфиу 

-дефинище прпизвпдну 

функцију 

-дефинище маргинални 

прпизвпд 

-дефинище ппадајуёи 

маргина- 

лни прпизвпд 

-разликује фиксне и 

варијабилне 

урпщкпве 

-разликује укупне и 

прпсешне урпщкпве 

-дефинище маргинални 

урпщак 

-прикаже графишки 

криве прпсешних 

урпщкпва и маргина- 

лнпг урпщка 

-разликује урпщкпве на 

крауки и дуги рпк 
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Тржищне сурукууре и 

ппнащаое предузеёа 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п ппнащаоу 

предузеёа у 

разлишиуим уржищним 

сурукуурама 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище разлишиуа 

уржищна суаоа 

-наведе каракуерисуике 

кпнку- 

ренунпг уржищуа 

-иденуификује прихпд 

кпнкуре- 

нунпг предузеёа 

-пбјасни максимираое 

прпфиуа 

кпнкуренунпг предузеёа 

-предсуави графишки 

криву ппнуде 

кпнкуренунпг предузеёа 

-пбјасни када предузеёе 

пдлу- 

шује да пбусуави 

прпизвпдоу 

-пбјасни када предузеёе 

пдлу- 

шује да излази са 

уржищуа 

-пбјасни када ёе 

предузеёе уёи на 

уржищуе 

-прикаже графишки 

прпфиу кпнкуренунпг 

предузеёа 

-предсуави графишки 

криву уржищне ппнуде 

-преппзна какп уржищуе 

реагује на прпмену 

уражое 

-ппище дугпрпшну 

равнпуежу на 
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кпнкуренунпм уржищуу 

-наведе каракуерисуике 

мпнп- 

пплскпг уржищуа 

-преппзна пснпвне 

узрпке бари- 

јера уласку на уржищуе 

-преппзна какп 

мпнппплисуа дпнпси 

пдлуке п прпизвпдои и 

ценама (какп максимира 

прпфиу) 

-наведе пспбенпсуи 

плигппплске уржищне 

сурукууре 

-преппзна какп 

плигппплисуа дпнпси 

пдлуке п прпизвпдои и 

ценама 

-наведе каракуерисуике 

мпнппп- 

лисуишке кпнкуренције 

-преппзна какп 

мпнппплисуишки 

кпнкуренунп предузеёе 

макси- 

мизира прпфиу 

 

Тржищуа факупра 

прпизвпдое и 

функципнална 

расппдела дпхпдака 

 

Суицаое знаоа п 

уржищуима факупра 

прпизвпдое и 

функципналнпј 

расппдели 

дпхпука 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище факупре 

прпизвпдое 

-преппзна каракуер 

уражое за 

факуприма прпизвпдое 

-преппзна 

специфишнпсуи уражое 

и ппнуде рада 
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дефинище маргинални 

прпизвпд рада 

-израшуна вреднпсу 

маргиналнпг 

прпизвпда рада 

-ппище какп се 

усппсуавља 

равнпуежа на уржищуу 

рада 

-дефинище ппјам 

капиуал 

-преппзна какп се 

усппсуавља равнпуежа 

на псуалим уржищуИМА 

-пбјасни функципналну 

расппделу дпхпука 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 1. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп   

                         Збирка задауака за први разред екпнпмске щкпле, група ауупра, Завпд за учбенике, 2008; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС 

Рашунпвпдсувп за 2. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп 

 Збирка задауака за 2.  разред екпнпмске щкпле, група ауупра, Завпд за учбенике, 2008 

Аналиуишки кпнуни план, Савез рашунпвпѐа и ревпзпра Србије 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Рашунпвпдсувп 

 

1. Увпд у 

рашунпвпдсувп 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п рашунпвпдсуву 

и оегпвим делпвима 

Развијаое свесуи п 

знашају рашунпвпдсува 

за успещнпсу ппслпваоа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище ппјам и предмеу 

рашунпвпдсува 

дефинище ппјам 

коигпвпдсува 

разликује ппјмпве 

рашунпвпдсува и 

коигпвпдсува 

наведе инуерне и ексуерне 

кприснике 

рашунпвпдсувених 

инфпрмација 

наведе циљ , задауке и 

меупде коигпвпдсува 

наведе рашунпвпдсувана 

нашела 

наведе и пбјасни принципе 

уреднпг коигпвпдсува 

преппзна ппслпвни дпгаѐај 

дефинище коигпвпдсувени 

дпкумену 

наведе биуне елеменуе  

коигпвпдсувенпг дпкуменуа 

класификује коигпвпдсувена 

дпкуменуа 

разликује циљеве фпрмалне, 

рашунске и сущуинске 

кпнурпле 

наведе перипд и разлпге 

шуваоа коигпвпдсувених 

дпкуменауа 

 

 

Припрема ушеника за 

цилпживпунп ушеое 

Негпваое кулууре 

дијалпга крпз 

изражаваое 

сппсувенпг мищљеоа, 

суавпва, псеёаоа и 

увереоа на ппзиуиван 

и аргуменупван нашин 

Има свесу п упме да је 

за дпнпщеое 

исправних ппслпвних 

пдлука ппуребнп 

имауи квалиуеуне 

ппдауке и 

инфпрмације. Уме да 

прпцени ппузданпсу 

ппдауака. Кприсуи 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, пбраду, 

приказ, упуребу и 

шуваое ппдауака 

Вреднује пдабранп 

рещеое и 

упшаваоегпве дпбре и 

лпще суране. Прауи 

примену пдабранпг 

рещеоа. Анализира 

прпблемску сиууацију 

и рещава прпблем 

Кпнсурукуивнп, 

креауивнп и 

аргуменупванп 

дппринпси раду групе 

Принципи екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Правп 

Финансијскп 

рашунпвпдсувена пбука 

Финансијскп 

ппслпваое 

Ревизија 

Предузеунищувп 

Јавне финансије 

Суауисуика 

 

2.Инвенуарисаое, 

Развијаое сппспбнпсуи 

за рашунпвпдсувенп 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  
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билансираое и 

сисуеми 

коигпвпдсува 

 

ууврѐиваое и 

приказивое импвине 

Развијаое свесуи п 

знашају временске, 

квалиуауивне и 

квануиуауивне 

усклаѐенпсуи импвине 

са врсупм и пбимпм 

ппслпваоа 

Развијаое вещуине 

приказиваоа импвине 

пп разлишиуим 

аспекуима 

дефинище средсува и извпре 

средсуава 

разликује средсува пд 

извпра средсуава 

наведе и пбјасни извпре 

средсуава 

примени пснпвну 

рашунпвпдсувену једнашину 

пбјасни брууп и неуп 

импвину 

класификује средсува и 

аизвпре средсуава 

дефинище ппјам  и пбјасни 

знашај инвенуарисаоа 

наведе врсуе инвенуарисаоа 

сасуави инвенуар на пснпву 

дауих ппдауака 

дефинище биланс 

наведе врсуе биланса 

пбјасни нашелп билансне 

равнпуеже 

пбјасни знашај биланса 

суаоа 

сасуави биланс суаоа на 

пснпву инвенуара 

пбјасни ууицај ппслпвних 

прпмена на биланс суаоа 

дефинище кпнуа  - 

коигпвпдсувене рашуне 

разликује пблике кпнуа 

разликује акуивна и пасивна 

кпнуа 

примеоује правила 

коижеоа на кпнуима суаоа 

наведе сисуеме 

коигпвпдсува 

Има предузеунишке 

сппспбнпсуи 
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пбјасни ппјам двпјнпг 

коигпвпдсува 

разлилкује ппслпвне коиге 

двпјнпг коигпвпдсува 

ращшлани биланс на кпнуа 

евиденуира ппслпвне 

прпмене крпу дневник и на 

кпнуима суаоа 

сасуави прпбни биланс на 

пснпву суаоа на кпнуима 

сасуави биланс суаоа на 

пснпву прпбнпг биланса 

пбјасни знашај 

једнппбразнпсуи у 

доигпвпдсуву 

дефинище кпнуни пквир 

наведе принципе 

сасуављаоа кпнунпг пквира 

примеоује кпнуни пквир 

3. Расхпди и прихпди 

и ууврѐиваое 

финансијскпг 

резулуауа 

 

Суицаое знаоа п нашину 

евиденуираоа расхпда 

и прихпда и оихпвпм 

ууицају на капиуал 

предузеёа 

Псппспбљаваое за 

евиденцију прихпда и 

расхпда са циљем 

ууврѐиваоа 

финансијскпг резулуауа 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище расхпде и 

прихпде 

пбјасни ууицај расхпда и 

прихпда на биланс суаоа и 

капиуал 

дефинище и  примеоује 

правила евиденуираоа на 

успещним кпнуима 

сасуави закљушни лису на 

пснпву дауих ппдауака 

пбјасни знашај биланса 

успеха 

сасуави биланс суаоа и 

биланс успеха на пснпву 

закљушнпг лисуа 
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дефинище ппзиуиван и 

негауиван финансијски 

резулуау 

ууврди и коижи финансијски 

резулуау на пснпву дауих 

ппдауака 

пбјасни време пувараоа и 

закљушка успещних кпнуа 

пдреди месуп за унпс 

дпбиука  и  губиука у билансу 

суаоа и билансу успеха 

сасуави закљушни лису 

сасуави крајои биланс и 

биланс успеха на пснпву 

закљушнпг лисуа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, акуивнп пријенуисана насуава, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: дијалпщка, мпнплпщкп дијалпщка,меупд илусурације, меупд симулације, меупд демпнсурације, рад на уексуу, суудије слушаја, игра 

улпга, 

Насуавна средсува: ушипница, уабла, креда, слике, щеме, панп, учбеник, инуернеу, насуавни лисупви, пригинална дпкуменуација, щуампани мауеријал 

насуавника или ушеника  

 

ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Финансијскп ппслпваое за први разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике Бепград 2015. (Владимир Закиё, Соежана Ђурѐевиё и Вера 

Мирпвиё) 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 
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И

Н
А

Н
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К
П

 
П

П
С

Л
П

В
А

О
Е 

 
Увпд у финансије 
 

Суицаое пснпвних знаоа 
п финансијама кап 
наушнпј дисциплини, кап 
и п финансијским 
инсуиууцијама и 
финансијским 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 
ёе биуи у суаоу да дефинище 
финансије и ппище 
исупријски развпј финансија; 
наведе предмеу изушаваоа 
науке п финансијама и 

 
Кпмуникација 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 

 
Принципи 
екпнпмије 
Финансијскп 
рашунпвпдсувена 
пбука 
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прганизацијама у 
Републици Србији 

функције финансија; 
разликује макрпфинансије и 
микрпфинансије; наведе 
дисциплине и разликује их у 
пквиру науке п 
финансијама;наведе 
финансијске инсуиууције и 
финансијске прганизације у 
Републици Срибији и 
разликује оихпве улпге у 
финансијскпм сисуему 
Републике Србије 
 

Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

Канцеларијскп 
ппслпваое 
Рашунпвпдсувп 
Правп  
Суауисуика 
Ппслпвна 
инфпрмауика 
Ппслпвна екпнпмија 
Јавне финансије 
Наципнална 
екпнпмија 

 
Плауни прпмеу 
 

Псппспбљаваое ушеника 
за сампсуалнп пбављаое 
ппслпва плаунпг прпмеуа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 
ёе биуи у суаоу да дефинище 
плауни прпмеу; наведе знашај 
и разликује врсуе плаунпг 
прпмеуа; разликује пблике 
плаёаоа и уппзна и 
разликује ушеснике у 
плаунпм прпмеуу; наведе 
нпсипце плаунпг прпмеуа и 
краукп ппище оихпве 
задауке; дефинище 
урансакције плаёаоа, 
разликује пблике плаунпг 
прпмеуа; разликује рашуне у 
плаунпм прпмеуу и наведе 
кпраке у прпцедури 
пувараоа рашуна; ппище 
нашин впѐеоа рашуна; 
иденуификује ппслпве 
плаунпг прпмеуа; разликује 
инсуруменуе плаунпг 
прпмеуа и класификује их; 
иденуификује елеменуе 
инсуруменауа плаунпг 
прпмеуа; пппуни гпупвинске 
и безгпупвинске инсуруменуе 
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плаунпг прпмеуа, 
иденуификује елеменуе 
менице и наведе урансакције 
са меницпм; ппище улпгу 
акредиуива; наведе 
инсуруменуе меѐунарпднпг 
плаунпг прпмеуа и 
иденуификује оихпве 
елеменуе кап и сппспбнпсу 
да пппуни пбрасце исуих; 
наведе пблике пбрашунских 
плаёаоа  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Тепријска насуава 
Насуавне меупде: Меупде акуивнп пријенуисане насуаве ( грудва снега, плакау), кприщёеое презенуација и щема, кприщёеое сајупва НБС и Бепградске 
берзе, пппуоаваое бланкп инсуруменауа плаунпг прпмеуа на пснпву сиууацијских задауака 
Насуавна средсува: уексу из учбеника, панп, пбрасци инсуруменауа плаунпг прпмеуа за гпупвинскп и безгпупвинскп плаёаое 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Канцеларијскп ппслпваое за први разред средоих сурушних щкпла, Ауупри:  Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

К
ан

ц
ел

ар
и

јс
кп

 п
п

сл
п

ва
о

е
 

 

1. Прганизација 

савремене 

канцеларије 

 

- Уппзнаваое ушеника 

са услпвима рада, 

ппурпщним 

мауеријалпм, ппремпм, 

алауима и прибпрпм 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни знашај услпва за рад у 

канцеларији 

- ппище изглед канцеларијскпг 

прпсупра 

- пбјасни правила ппнащаоа у 

канцеларији 

- разликује канцеларијску ппрему, 

алауе и прибпр 

- разликује врсуе ппурпщнпг 

мауеријала 

-Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Вещуина 

кпмуникације 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

- Сарадоа 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика,   

Српски језик и 

коижевнпсу, 

Финансијскп-

рашунпвпдсувена 

пбука 
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- разликује и кприсуи пбрасце 

- разликује средсува за пријем и 

пбраду дпкуменауа 

2. Вещуине 

кпмуницираоа са 

ппслпвним 

бпнупнпм 

 

- Уппзнаваое ушеника 

са разлишиуим врсуама 

ппслпвне кпмуникације 

и прауеёим бпнупнпм 

Ушеник је у суаоу да:  

- пбјасни ппјам и елеменуе 

кпмуникације 

- разликује врсуе кпмуникација 

- пбјасни преднпсуи и недпсуауке 

усмене и писане кпмуникације 

- пбјасни разлику измеѐу вербалне 

и невербалне кпмуникације 

- примеоује фпрмални пблик 

кпмуницираоа 

- примеоује нефпрмални пблик 

кпмуницираоа 

- разликује намену средсуава 

кпмуникације (уелефпн, рашунар) 

- ппнаща се у складу са правилима 

бпнупна 

- примени правила хпризпнуалне и 

веруикалне кпмуникације 

- примени правила ексуерне 

кпмуникације 

- примени правила уелефпнске 

кпмуникације приликпм ппзиваоа 

или пријема ппзива 

- кприсуи елекурпнске пблике 

кпмуницираоа и примеоује 

прауеёи бпнпупн 

- преппзна мпгуёе баријере у 

кпмуникацији 

- примени правила акуивнпг 

слущаоа 

- примени разлишиуе меупде 

рещаваоа кпнфликауа 
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3. Техника куцаоа и 

пбликпваое 

уексупва 

- Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

уехнике куцаоа 

 

 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- кприсуи уехнику куцаоа у 

алфанумеришкпм делу уасуаууре 

- кприсуи уехнику куцаоа у 

нумеришкпм делу уасуаууре 

- пбликује уексупве у зупшасупј 

фпрми 

- пбликује уексупве у блпк фпрми 

-пбликује уексупве у суупцима 

4. Ппслпвна 

кпресппнденција 

 

 

- Псппспбљаваое 

ушеника за сасуављаое 

ппслпвних писама и 

пппуоаваое прауеёих 

дпкуменауа 

Ушеник је у суаоу да:  

- разликује пбавезне и непбавезне 

елеменуе ппслпвних писама 

- разликује фпрме пбликпваоа 

ппслпвних писама 

- пбликује ппслпвна писма према 

задауим елеменуима 

- сасуави упиу на пснпву дауих 

елеменауа 

- разликује врсуе ппнуда 

- сасуави ппнуду на пснпву дауих 

елеменауа 

- сасуави ценпвник 

- сасуави ппручбеницу 

- сасуави прпфакууру  

- сасуави пупремницу 

- направи факууру (рашун) 

- пбјасни намену кпмисијскпг 

записника  

- сасуави кпмисијски записник 

- сасуави рекламацију 

- сасуави пдгпвпр на рекламацију 

- сасуави ургенцију на пснпву дауих 

елеменауа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, демпнсурауивна, пракуишан рад, радипница 

Насуавна средсува: рашунар, учбеник, щуампани мауеријал 

 

 

 

 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија за први разред екпнпмске щкпле, ауупри Б. Паунпвиё, М. Дпбријевиё Завпд за учбенике 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ппслпвна 

екпнпмија 

1. 

Увпд у ппслпвну 

екпнпмију 

 

Суицаое знаоа п ппслпвнпј 

екпнпмији кап ек. науци 

Ушеник ёе биуи у суаоу да :  

Дефинище ппсл. Екпнпмију, 

предмеу и циљеве изушаваоа, 

наведе дисциплине ппс. 

екпнпмије 

Упши сурукууру 

градива, раздвпји 

биунп пд небиунпг, да 

резимира сущуину     

 

Кпнсуруище знаое, 

упшава знашај прив. 

Субјекуа, разликује 

криуеријуме за ппделу, 

ууицај пкружеоа 

 

Кпнкреуна знаоа п 

сурукуури средсуава 

 

Знашај функција, месуп 

у предузеёу, 

разликпваое 

пранизпваоа 

Пснпви 

екпнпмије 

 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

2. 

Предузеёе 

 

 

Суицаое знаоа п предузеёу 

кап привреднпм субјекуу 

Ушеник ёе биуи у суаоу да:  

Дефинище ппјам предузеёа, 

наведе каракуерисуике, ппделу 

према криуеријумима, 

пкружеое предузеёа 

3.  

Средсува предузеёа 

Суицаое знаоа п врсуама и 

пблицима средсуава у 

ппслпваоу предузеёа 

 

 

Ушеник ёе мпёи да: 

Наведе средсува према 

пблицима и др. Криуеријумима 

и извприма средсуава 

 

4. Сурукуура прпцеса 

прпизвпдое и 

 

Суицаое знаоа п функцији 

прпизвидое и прпдаје 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище функције, разликује 

видпве прпизвпдое, кпнурплу , 
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прпдаје у предузеёу 

 

наведе ппслпве набавке , 

прпдаје, рпбни прпмеу 

 

 

 

Пснпви 

екпнпмије 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Акуивна насуава, мпнплпщкп дијалпщки 

Насуавна средсува:Tekstualna, визуелна сред. 

 

 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТПР II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 

ЈЕ
ЗИ

К
 И

 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П

С
Т 

Барпк, 

класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива 

пдреѐене еппхе 

•Преппзнаваое еврппских 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и 

прпсвеуиуељсува и оихпве 

предсуавнике у српскпј 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 
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 уенденцијапдреѐене еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Уппзнаваое са еврппским 

кулуурним, духпвним и 

мисапним уенденцијама XVII 

и XVIII века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на 

пбраѐеним делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг 

рада за српску кулууру и 

коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради 

исуих мпуива у еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме 

суав према оихпвим 

ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

у Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п 
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•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

коижевним делима 

кприсуеёи суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и разуме и ппщуује 

кулуурне вреднпсуи других 

нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе реализма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе реализма 

•наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма 

и пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене 

ппјаве и прпблеме кпје 

ппкреёе коижевнп делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени 

ппсуупака и ппнащаоа јунака 
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у пбраѐеним делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве 

у коижевним делима 

Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки 

присууп делу 

Српски језик дп 

XIX века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм српске 

писане коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое ушеника 

да схвауе развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи на 

нащем језику 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсуи 

дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за 

развпј коижевнпсуи на 

нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг 

коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у првпј 

пплпвини XIX и у XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг језика и 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба 

у XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 
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правпписа у XIX и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и функципналних 

ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке кулууре 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

језишке сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и језишке 

уплеранције 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију 

у Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким кауегпријама 

реши 

•Сисуемауизпваое знаоа п 

врсуама реши и оихпвим 

пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

•уппуреби у усменпм и 

писменпм изражаваоу 

пблике реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•влада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•примени правила 

сасуављенпг и расуављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи 
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правпписне знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на 

крају реука 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и правпписа 

примеоује у усменпм и 

писанпм изражаваоу  у 

складу са језишкпм нпрмпм 

и кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним уексупвима и 

свакпдневнпм живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг 

изражаваоа 

 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 
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Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван 

нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и кприсуи 
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Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжениjе сурукууре у 
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-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 
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Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди 

га са другим 

глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our 

universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 



 300 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

 
 

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације 

и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

и 

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 

Unit 7      Career 

prospects 

 
Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 
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писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 

П
   

  В
 А

 С
 П

 

И
 Т

 А
 О

 Е
  

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 
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уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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КПЩАРКА 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 
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ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ, С.ПГОАНПВИЋ ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА-КРУГ,БЕПГРАД 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа  

Пп заврщеуку другпг разреда 

ушеник ёе знауи:                                  

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

MATEMATИKA 

 

 

СТЕПЕНПВАОЕ   И  

КПРЕНПВАОЕ 

 

 

• Прпщириваое знаоа п 

суепенпваоу и кпренпваоу 

• Упшаваое везе измеѐу 

суепенпваоа и кпренпваоа 

• Пвладаваое ппсуупкпм 

раципналисаоа именипца 

• Разумеваое ппјмпва 

кпмплексан брпј, 

кпоугпванп кпмплексни 

брпјеви и мпдуп 

кпмплекснпг брпја 

 

•  пспбине пперација 

суепенпваоа са целим 

експпненупм и примеоује их у 

урансфпрмацијама израза 

• пспбине пперација 

кпренпваоа и примеоује их у 

урансфпрмацијама израза 

• пспбине пперација 

суепенпваоа са раципналним 

излпжипцем и примеоује их у 

урансфпрмацијама израза 

• раципналище именилац 

разлпмка у једнпсуавним 

слушајевима 

• дефинище ппјам имагинарна 

јединица и кпмплексни брпј 

• сабира, пдузима, мнпжи и дели 

два кпмплексна брпја                    

•пдреди кпоугпвани брпј даупг 

кпмплекснпг брпја 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Хемија 

Биплпгија 

Предмеуи 

екпнпмске групе 

предмеуа- 

рашунпвпдсувп, 

пснпви и ппслпвна 

екпнпмија 
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КВАДРАТНА 

ЈЕДНАШИНА 

 

НЕЈЕДНАШИНА,  

 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

 

 

• Суицаое пснпвних знаоа 

ппуребних за рещаваое 

квадрауних једнашина 

• Псппспбљаваое за 

скицираое и анализу 

графика квадрауне 

функције 

• Пвладаваое ппсуупкпм 

рещаваоа квадрауних 

једнашина и неједнашина 

 

• рещи неппупуне квадрауне 

једнашине у скупу R 

• примени фпрмулу за рещаваое 

квадрауне једнашине 

• пдреди прирпду рещеоа 

квадрауне једнашине                             

•Вијеупва правила и кприсуи у 

једнпсуавним примерима 

• расуави квадрауни уринпм          

•рещавауи једнпсуавне 

ираципналне једнашине                  

•рещавауи једнашине кпје се 

сменпм свпде на квадрауне 

• приказује аналиуишки, 

уабеларнп и графишки квадрауну 

ф.ју 

• анализира график квадрауне 

ф.је 

• примени знаое п графику 

квадрауне ф.је(разликпвауи щесу 

мпгуёих уиппва графика 

квадрауне ф.је) на рещаваое 

квадрауне неједнашине                  

•рещи сисуем једне линеарне и 

једне квадрауне једнашине 

ЕКСППНЕНЦИЈАЛНА 

И 

 

ЛПГАРИТАМСКА 

 

ЈЕДНАШИНА, 

 

НЕЈЕДНАШИНА И 

 

ФУНКЦИЈА 

 

• Уппзнаваое пснпвних 

пспбина експпненцијалне и 

лпгариуамске функције 

• Упшаваое везе измеѐу 

експпненцијалне и 

лпгариуамске функције 

• Разумеваое ппјма 

лпгариума 

• Примена суешених знаоа 

на рещаваое 

једнпсуавнијих 

• прикаже аналиуишки,уабеларнп 

и графишки експпненцијалну ф.ју 

• рещи једнпсуавну 

експпненцијалну једнашину 

• примени знаое п графику 

експпненцијалне 

ф.је(разликпвауи два уипа 

графика) на 

рещаваое једнпсуавне 

експпненцијалне неједнашине 

• дефинище ппјам лпгариума 
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експпненцијалних и 

лпгариуамских једнашина 

 

 

 

• прикаже аналиуишки, уабеларнп 

и графишки лпгариуамску 

функцију 

• рещи једнпсуавну лпгариуамску 

једнашину 

• примени знаое п графику 

лпгариуамске ф.је(разликпвауи 

два уипа графика) на 

рещаваое једнпсуавне 

лпгариуамске неједнашине 

• примени правила 

лпгариумпваоа при 

урансфпрмацији једнпсуавних 

израза 

 

 

 

 

ТРИГПНПМЕТРИЈА 

 

 

• Разумеваое пснпвних 

уригпнпмеуријских 

ф.ја и иденуишнпсуи 

• Псппспбљаваое за 

примену уригпнпмеуријских 

функција у пракуишним 

прпблемима 

• Псппспбљаваое ушеника 

за кприщёеое 

уригпнпмеуријскпг круга                  

• Псппспбљаваое ушеника 

за цруаое графика 

прпизвпљне 

уригпнпмеуријске функције 

• Разумеваое и примена 

адиципних фпрмула и 

оихпвих ппследица 

• Разумеваое и примена 

синусне и кпсинусне 

уепреме 

 

• дефинище пснпвне 

уригпнпмеуријске ф.је пщурпг 

угла 

• израшуна пснпвне 

уригпнпмеуријске ф.је 

пщурпг угла правпуглпг урпугла 

када су дауе две суранице 

• кпнсуруище пщуар угап акп је 

ппзнауа једна оегпва 

уригпнпмеуријска функција                                

• примеоује пснпвне 

уригпнпмеуријске иденуишнпсуи 

на израшунаваое вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција акп 

јеппзнауа вреднпсу једне уриг. 

ф.је 

• odredi vrednosti trigonometrijskih 

funkcija proizvoljnih uglova 

korišdenjem trigonometrijskog 

kruga 

(npr. ugla 3π/4+7π) 

• nacrta grafike osnovnih 
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trigonometrijskih funkcija i navede 

njihova svojstva 

• nacrta grafike funkcija 

f(x)=asin(x)+b i f(x)=acos(x)+b i 

navede njihova svojstva 

• primeni adicione formule 

• reši jednostavnu trigonometrijsku 

jednačinu i nejednačinu 

• primeni sinusnu i kosinusnu i 

teoremu na rešavanje trougla 

 

 

             Т Е Л А 

Прпщириваое знаоа п 

пплиедрима и пбруним 

уелима 

• Упшаваое пднпса у 

прпсупру 

• Разумеваое ппврщине и 

запремине пплиедара и 

пбруних уела и примена на 

кпнкреуне примере 

 

• израшуна пбим и ппврщину 

фигура у равни (квадрау, 

правпугапник, правилан 

щесупугап, круг) 

• пбјасни какп насуају призма и 

пирамида 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле 

и израшуна ппврщине и 

запремине пплиедара 

• пбјасни какп насуаје ваљак, 

купа, 

сфера и лппуа 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле 

и израшуна ппврщине и 

запремине пбруних уела 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: :фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка,илусурауивнп демпсурауивне 

Насуавна средсува: збирка,калкулаупр,графикпн,прпграмирани мауеријал,мпдели 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  
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ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Исуприја за други разред средоих сурушних щкпла - Иван М.Бециё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуим

а 

 

Еврппа и свеу у 

другпј 

пплпвини XIX и 

ппшеукпм  XX 

века 

 

 

Суицаое пснпвнпг знаоа 

ушеника за перипд друге 

пплпвине XIX и ппшеукпм  

XX века.Ппдизаое знаоа 

на вищи нивп п 

привреди,кулуури,науци и 

уехници,наушницима.Тесли

,Пупину,Нпбелу на ппшеуку 

XX века.  

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе биуи у 

суаоу да сагледају исупријски перипд пд средине 

XIX века дп ппшеука Првпг свеускпг рауа.Увиди 

знашај индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,радикали

зма и спцијализма.Набрпји најважнија наушнп 

уехнишка дпсуигнуёа и схвауи пдлике 

свакпдневнпг живпуа 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

и инфпрмауишка 

писменпсу,рещав

а прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадо

е са другима кпје 

су ппуребне 

шпвеку за живпу у 

демпкраускпм 

друщуву 

Српски 

језик 

Спциплпгиј

а 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и Црна 

Гпра и Срби у 

Хазбущкпм и 

Псманскпм 

царсуву пд 

друге пплпвине 

XIX века дп 

Првпг свеускпг 

рауа 

 

 

Прпщиреое знаоа п 

српскпј наципналнпј 

исуприји и српскпј држави 

пд средине XIX века дп 

Првпг свеускпг 

рауа.Пбјасниуи насуанак 

мпдерне српске државе и 

циљеве и циљеве српске 

државнпсуи.Исупријску 

улпгу знамениуих лишнпсуи 

и динасуија Пбренпвиё и 

Караѐпрѐевиё у развпју 

српске 

државнпсуи.Схвауиуи и 

разумеуи идеје мпдернпг 

дпба и оегпв знашај за 

развпј српске 

државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике перпда пд 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Схвауиуи 

пслпбпдилашке раупве 1875-1878.Балканске 

раупве,еврппска збиваоа и оихпв ууицај на развпј 

српске државнпсуи,српске државе пд пплпвине 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе и наёи 

на каруама месуа најважнијих биуака .Исуаёи 

знашај кулууре кпд Срба и пдлике и недпсуауке 

свакпдневнпг живпуа Срба пд ХИХ века дп Првпг 

свеускпг рауа. 
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пд XIX века  дп Првпг 

свеускпг рауа. 

Први свеуски 

рау 

1914-1918 

гпдине 

Ппкущауи разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе и 

узрпк Првпг свеускпг 

рауа.Щириуи знаоа п упку 

рауа,главним и прелпмним 

уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг 

узрпка ппнищуаваоа 

вреднпсуи 

цивилизације.Прпщириуи 

знаое п ушещёу Србије и 

Црне Гпре у Првпм 

свеускпм рауу.Разумеуи 

меѐунарпдне 

пднпсе,блпкпвску ппделу у 

свеуу кап и друщувене и 

кулуурне прилике. 

 

 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк избијаоа 

Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам упк рауа и оегпве 

ппследице пп српски нарпд.Анализирауи прпмене 

дпгаѐаја у првпм свеускпм рауу.Схвауиуи 

ппследице рауних збиваоа,ревплуципнарна 

збиваоа и генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге 

збпг кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап и 

сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни успех 

1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну суагнацију Србије и 

српскпг нарпда у Првпм свеускпм рауу. 

Свеу измеѐу 

два свеуска 

рауа 

 

Да схвауи ппследице Првпг 

свеускпг рауа,нпве 

меѐунарпдне пднпсе кап и 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Пбухвауа 

сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,п

плиуишким прпменама и 

прпцесима измеѐу два 

свеуска рауа.Да разуме 

супрпунпсуи кпје су впдиле 

нпвпм свеускпм 

рауу.Вреднује ууицај 

исупријскпг наслеѐа у 

перипду измеѐу два 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних сурахпуа 

уппредиуи са перипдпм измеѐу два свеуска 

рауа,кап оегпву ппследицу на примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државама са 

разлишиуим друщувеним уреѐеоем.сагледауи и 

разумеуи ппследице упуалиуарних пплиуишких 

сисуема и идеја са разлишиуим пплиуишким 

идеплпгијама у меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи 

два свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг живпуа.Знауи 

навесуи главне уекпвине упг перипда измеѐу два 

свеуска рауа и оихпв знашај на савременп дпба. 
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свеуска рауа. 

Краљевина СХС 

у меѐураунпм 

перипду 

Ппјава идеје 

Југпслпвенсува кпд 

црквених 

великпдпсупјансувеника у 

XIX веку.Пбјасниуи знашај 

југпслпвенсува и сувараое 

краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних 

пднпса када насуаје 

каљевина СХС.прпщириуи 

знаоа п пдликама 

југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска 

рауа.Разумеуи знашај 

нарпда и оихпв пплпжај. 

Циљ бпрбе знамениуих 

лишнпсуи за сувараое СХС 

и оихпвп пплиуишкп 

делпваое.Дпбрп схвауиуи 

и сагледауи меѐунарпдни 

пплпжај Југпславије у 

перипду измеѐу два 

свеуска рауа. 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за сувараое 

Југпслпвенске државе,упшиуи знашај насуанка 

Југпслпвенске државе за српски нарпд.Увидеуи 

пдлике Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи границе 

Југпслпвенске краљевине.Сагледај дубину и 

урајнпсу наципналних,верских и пплиуишких 

супрпунпсуи.Анализирај прпсвеунп-кулуурне 

прилике у краљевини Југпславији и оена кулуурнп 

умеунишка дпсуигнуёа.Исуакни пдлике 

свакпдневнпг живпуа друщувених слпјева у 

краљевини Југпславији. 
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Други свеуски 

рау 

 

 

 

Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа и узпрка Другпг 

свеускпг 

рауа.Прпдубљиваое знаоа 

п упку рауа и оегпвим 

главним ппследицама.Рау 

кап узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских 

уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи 

знашај реши хплпкаусу кап и 

фенпмен сурпвпсуи Другпг 

свеускпг рауа.Ппсебну 

пажоу пбрауиуи 

унапреѐеоу знаоа п 

рауним збиваоима на улу 

Југпславије. 

 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и кпнфлику 

за избијаое Другпг свеускпг рауа,пписује упк 

Другпг свеускпг рауа.Навпди и анализира прпмене 

дпгаѐаја упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје у 

оему ануипкупаупрску бпрбу,наципналну,верску 

и идеплпщку садржину.Зна да пбразлпжи 

дппринпс ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и 

дппринпс ппбеди савезника у Другпм свеускпм 

рауу.Упшава ууицај рауних збиваоа на умеунишкп и 

кулуурнп суваралащувп. 

Свеу ппсле 

Другпг свеускпг 

рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Даје 

дппринпс унапреѐеоу 

знаоа п друщувеним, 

пплиуишким и привредним 

прпцесима друге пплпвине 

ХХ века. Пснпвна 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг рауа. 

Преппзнаје пснпвне пдлике пплиуишкпг 

друщувенпг, привреднпг и наушнпг и кулуурнпг 

развпја ппсле рауа у свеуу. Уппреѐује пснпвне 

пдлике разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким државама у 

другпј пплпвини ХХ века. Иденуификује узрпке и 

ппследице хладнпраупвских сукпба. Разуме 
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шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг 

рауа. Исуише знашај 

декплпнизације и других 

ппкреуа еманууације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада 

СССР и јашаое Науп пакуа и 

оегпве агресивнпсуи. 

Прпщириваое знаоа п 

наушнп уехнплпщкпм 

напреуку и кулуурним 

дпсуигнуёима у 

савременпм свеуу. Прауи 

изазпве  савременпг свеуа, 

глпбализацију, уерпризам, 

глад, бплесуи, екплпщке 

прпблеме. 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое нација 

и маоинских група кап и оихпву угрпженпсу. 

Схвауа знашај ппследице ппраза идеје кпмунизма 

на крају ХХ века. Навпди и пбразлаже прпблеме 

савременпг свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг 

живпуа на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 
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Југпславија 

ппсле Другпг 

свеускпг рауа 

Суише нпва знаоа п 

државнпм и друщувенпм 

ппреуку Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије друге пплпвине 

ХХ века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује 

знаоа п пплпжају Српскпг 

нарпда у Југпслпвенскпј 

федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и 

наушнпм живпуу Тиупве 

Југпславије.Ппкущава да 

разуме ппследице распада 

Југпслпвенске државе. 

Сагледава меѐунарпдни 

пплпжај савремене српске 

државе и упшава оене 

прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске државе кап 

и спцијалисуишке републике.Разуме меѐунарпдни 

пплпжај и сппљнппплиуишке пднпсе 

спцијалисуишке Југпславије.Исуише најзнашајније 

лишнпсуи кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка 

и кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и пплиуишке 

ппследице несуанка СФРЈ. Разуме месуп и улпгу 

Србије у савременпм свеуу. Исуише знашај 

шлансува у меѐунарпдним прганизацијама. 

Преппзнаје прпблеме савремене српске државе. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 

И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 
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И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 

И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 

 

ПРИНЦИПИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Принципи екпнпмије за други разред екпнпмске щкпле, ауупр : Ђпрѐе Миурпвиё, издаваш : Дауа суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈЕ

 

 

Макрпекпнпмија : 

уеприја, анализа и 

пплиуика 

 

Суицаое знаоа п 

важнпсуи прпушаваоа 

екпнпмских акуивнпсуи 

на нивпу привреде кап 

целине 

Ушеник је у суаоу да : 

-дпвпди у везу микрпекпнпмију 

и макрпекпнпмију 

-дефинище макрпекпнпмију 

-преппзна макрпекпнпмске 

варијабле и знашај оихпвпг 

прпушаваоа 

-разликује акуивнпсуи ушесника 

у екпнпмским урансакцијама 

-пбјасни упк дпбара и нпвца на 

примеру кружнпг упка екпнп- 

мских акуивнпсуи 

-дефинище екпнпмску 

пплиуику 

-наведе циљеве и инсуруменуе 

екпнпмске пплиуике 

-преппзна ууицај екпнпмске 

пплиуике на прпизвпдоу и 

цене 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

Ппслпвна екпнпмија, 

финансијскп 

ппслпваое, јавне 

финансије, наципнална 

екпнпмија, 

финансијскп-

рашунпвпдсувена пбука 
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Сисуем наципналних 

рашуна 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п мпгуёнпсуима и 

нашинима мереоа 

резулуауа друщувене 

прпизвпдое 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище БДП 

-иденуификује улпгу БДП у 

мереоу укупнпг дпхпука и 

укупних издауака 

-наведе кпмппненуе БДП 

-пбјасни кпмппненуе БДП 

-дпвпди у везу ппурпщоу и 

инвесуиције у рашунима 

наципналнпг дпхпука 

-дефинище реални БДП 

-разликује ппјмпве щуедоа и 

инвесуиције 

-разликује ппјмпве 

"наципнална 

щуедоа", "лишна щуедоа" и 

"јавна щуедоа" 

-дефинище "бучеуски дефициу" 

-дефинище "бучеуски суфициу" 

-дпвпди у везу щуедоу и 

инвесуиције у рашунима 

наципналнпг дпхпука 

-дефинище нпминални БДП 

-дефинище реални БДП 

-дефинище БДП дефлаупр 

-пбјасни уппуребу БДП 

дефлаупра 

-наведе недпсуауке БДП кап 

мерила друщувенпг благпсуаоа 

-дефинище наципнални 

дпхпдак 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

Финансијски сисуем 

Суицаое пснпвних 

знаоа п улпзи 

финансијскпг сисуема у 

усклаѐиваоу щуедое и 

инвесуиција 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище финансијски сисуем 

-дефинище финансијске 

инсуиууције 

-дефинище финансијска 
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уржищуа 

-наведе пспбине пбвезница 

-ппище у крауким цруама 

функципнисаое уржищуа 

пбвезница 

-наведе пспбине акција 

-ппище функципнисаое 

уржищуа акција 

-дефинище ппјам "финансијски 

ппсредник" 

-разликује банке кап финанси- 

јске инсуиууције 

-разликује инвесуиципне 

фпндпве кап финансијске 

инсуиууције 

-дефинище уржищуе зајмпвних 

средсуава 

-разликује извпре зајмпвних 

средсуава 

-дефинище камауну суппу 

-дпвпди у везу ууицај нивпа 

камауне суппе на ппнуду и 

уражоу зајмпвних средсуава 

-дефинище нпминалну камауну 

суппу 

-дефинище реалну камауну 

суппу 

-преппзна ууицај суфициуа и 

дефициуа државнпг бучеуа на 

ппнуду и уражоу зајмпвних 

средсуава 

Нпвац у 

макрпекпнпмији 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п нпвцу, 

креираоу нпвца и 

регулисаоа кплишине 

нпвца у ппуицају 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище нпвац 

-навпди функције нпвца 

-пбјасни функцију нпвца кап 

средсува размене 
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-пбјасни функцију нпвца кап 

пбрашунске јединице 

-пбјасни функцију нпвца кап 

шувара вреднпсуи 

-разликује ппјмпве "гпупв 

нпвац" и "деппзиу пп виѐеоу" 

-дефинище нпвшану масу 

-разликује мпнеуарне агрегауе 

М1 и М2 кап мере за кплишину 

нпвца у ппуицају 

-дефинище ценуралну банку 

-наведе функције ценуралне 

банке 

-ппище улпгу ценуралне банке 

у регулисаоу ппнуде нпвца 

-дефинище ппслпвну банку 

-ппище украукп ууицај ппслп- 

вних банака на ппнуду нпвца 

-дефинище ппјам "пбавезне 

резерве" 

-дефинище нпвшани мулуи- 

пликаупр 

-израшуна велишину нпвшанпг 

мулуипликаупра 

-навпди инсуруменуе мпнеуа- 

рне пплиуике 

-преппзна знашај пперација на 

пувпренпм уржищуу кап 

инсуруменуа мпнеуарне пплиу. 

-преппзна знашај пбавезне 

резерве кап инсуруменуа мпне- 

уарне пплиуике 

-преппзна важнпсу ескпнуне 

суппе кап инсуруменуа 

мпнеуарне пплиуике 
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Инфлација 

Суицаое знаоа п 

прпмени вреднпсуи 

нпвца и прпмене нивпа 

цена 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище инфлацију 

-увиѐа везу измеѐу прпмене 

цена и прпмене вреднпсуи 

нпвца 

-наведе разлишиуе уиппве 

инфлације 

-пбјасни разлишиуе уиппве 

инфлације 

-наведе факупре кпји ууишу на 

уражоу за нпвцем 

-пбјасни факупре кпји ууишу на 

уражоу за нпвцем 

-дпведе у везу ппнуду и уражоу 

нпвца 

-прикаже графишки равнпуежни 

нивп цена 

-прикаже графишки ууицај 

прпмене ппнуде нпвца на нивп 

цена и вреднпсу нпвца 

-анализира ууицај прпмене 

ппнуде нпвца на нивп цена и 

вреднпсу нпвца 

-дефинище брзину ппуицаја 

нпвца 

-наведе једнашину "квануиуа- 

уивне уеприје нпвца" 

-пбјасни једнашину "квануиуа- 

уивне уеприје нпвца“ 

 

Незаппсленпсу 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п незаппсленпсуи 

кап макрпекпнпмскпј 

варијабли 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище незаппсленпсу 

-разликује ппјмпве "заппсленп 

лице" и "незаппсленп лице" 

-дефинище радну снагу 

-дефинище суппу незаппсле- 

нпсуи 
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-израшуна суппу 

незаппсленпсуи 

-дефинище прирпдну суппу 

незаппсленпсуи 

-пбјасни прирпдну суппу 

незаппсленпсуи 

-дефинище циклишну суппу 

незаппсленпсуи 

-пбјасни циклишну суппу 

незаппсленпсуи 

-дефинище фрикципну 

незаппсленпсу 

-пбјасни ппсупјаое фрикципне 

незаппсленпсуи 

-дефинище сурукуурну 

незаппсленпсу 

-пбјасни сурукуурну незаппсле- 

нпсу кап разлпг дугпрпшне 

незаппсленпсуи 

-преппзна какп пплиуика 

државе ууише на незаппсленпсу 

(пример: Закпн п минималнпј 

надници) 

-дефинище синдикау 

-дефинище кплекуивнп 

прегпвараое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 
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РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник рашунпвпдсувп за други разред екпнпмске щкпле и збирка задауака из рашунпвпдсува. Завпд за учбенике, Бепград. 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Р

аш
ун

п
вп

д
су

вп
 

 
Евиденција плаунпг 
прпмеуа 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
гпупвинскпг и 
безгпупвинскпг плаунпг 
прпмеуа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 
Пбјасни улпгу благајне у 
предузеёу 
Разликује налпгпдавна и 
правдајуёа дпкуменуа 
Пппуни дпкуменуацију везану за 
благајну 
Евиденуира уплауе и исплауе у 
гпупвпм нпвцу 
Сасуави благајнишки извещуај 
Разликује гпупвинскп и 
безгпупвинскп плаёаое 
Евиденуира благајнишки извещуај 
у финансијскпм коигпвпдсуву 
Пбјасни улпгу прелазнпг рашуна 
и уекуёег рашуна 
Разликује инсуруменуе плаунпг 
прпмеуа 
Евиденуира извпд банке 

Кпмпеуенција је 
сашиоена пд знаоа, 
вещуине и вреднпсуи. 
Кпмепеуенуан ушеник зна  
шиоенице, зна какп 
уреба да уради, мпже уп 
да уради и ради уп са 
пдреѐеним увереоем. 
Ушеници на пснпву знаоа 
кпје су суекли у другпм 
разреду из предмеуа 
рашунпвпдсувп, мпгу да 
ураде ппслпве у вези 
евиденције плаунпг 
прпмеуа, евиденције 
ппураживаоа и пбавеза 
из ппслпваоа, 
евиденције мауеријала, 
евиденције суалних 
средсуава и евиденције 
капиуала. 
Кап најрелевануније за 
адеквауну припрему  
ушеника за будуёи живпу, 
мпгу се издвпјиуи 
следеёе меѐупредмеуне 
кпмпеуенције: 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 

Финансијскп-
рашунпвпдсувена 
пбука 
Ппслпвна 
екпнпмија 
Финансијскп 
ппслпваое 
Српси језик и 
коижевнпсу 
Мауемауика 
Канцеларијскп 
ппслпваое 

 
Евиденција 
ппураживаоа 
и пбавеза из 
ппслпваоа 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
ппураживаоа и 
пбавеза, и за 
евиденцију ппслпваоа 
услужнпг предузеёа 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
Наведе важеёе рашунпвпдсувене 
регулауиве 
Разликује закпнску и 
прпфесипналну и инуерну 
регулауиву 
Сасуави биланс суаоа услужнпг 
предузеёа 
Дефинище ппјам ппверилаца-
дпбављаша 
Евиденуира пбавезе према 
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дпбављашима 
Евиденуира ПДВ 
Евиденуира урпщкпве ппслпваоа 
услужнпг предузеёа 
Евиденурира временска 
разгранишеоа урпщкпва 
Аналиуишки и синуеуишки 
евиденуира насуанак и пресуанак 
ппураживаоа 
Евиденуира прихпде и 
временска разгранишеоа 
прихпда 
Евиденуира пбрашун зарада 
Тумаши ппдауке са кпнуа главне 
коиге 

инфпрмацијама 
Дигиуална кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву 
Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
Пдгпвпран пднпс према 
пкплини 
Есуеуишка кпмпеуенција 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 

 Евиденција 
мауеријала                                                       

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
набавке и урпщеоа 
мауеријала 
 
 

Пп заврщеуку мпдула ушеника ёе 
биуи у суаоу да: 
Дпведе у везу набавку и 
урпщеое мауеријала са 
пдгпварајуёпм дпкуменуацијпм 
Евиденуира залихе мауеријала 
аналиуишки и синуеришки у 
финснсијскпм коигпвпдсуву 
Пбрашуна урпщкпве мауеријала  
Евиденуира залихе мауеријала 
пп планским набавним ценама 
Евиденуира  сразмерни деп 
пдсуупаоа пд планске набавне  
цене за уурпщенеи мауеријал 
Евиденуира вищкпве и маокпве 
мауеријала 
Пбјасни функцију кпнуа 
мауеријала 
 
 

 
Евиденција суалних 
средсуава 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
прибављаоа урпщеоа 
и пууѐиваоа суалних 

Ушеник ёе биуи у суаоу да:  
Разлиукује  врсуе суалних 
средсуава 
Пбавља евиденцију пснпвних 
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средсуава средсуава 
Разликује вреднпсуи пснпвних 
средсуава 
Еведенуира пријем пснпвних 
средсуава без накнаде 
Евиденуира куппвину пснпвних 
средсуава 
Евиденуира изградоу пснпвних 
средсуава 
Пбрашуна ампруизацију 
Разлкикује нашине пууѐиваоа 
пснпвних  средсуава 
Евиденуира пууѐиваое пснпвних 
средсуава 
Евиденуира  набавку и урпщеое 
мауеријала 
Евиденуира дугпрпшне 
финансијске пласмане 

Евиденција капиуала 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
прибављаоа и 
смаоиваоа капиуала 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
мпёи да: 
Разликује пблике капиуала у 
зависнпсуи пд правне фпрме 
предузеёа 
Евиденуира прибаљаое 
капиуала приликпм псниваоа 
предузеёа 
Евиденуира прибављаое 
капиуала у упку ппслпваоа 
предузеёа 
Евиденуира смаоеое капиуала 
пдливпм,  ппвлашеоем пснпвнпг  
капиуала 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда.  На ппшеуку свакпг мпдула ушенике уппзнауи са циљевима и исхпдима насуаве, пднпснп ушеоа, 
планпм рада и нашинима пцеоиваоа. Мпдули се реализују крпз уепријску насуаву у урајаоу пд 72 шаса и вежбе у урајаоу пд 72 шаса. Укупнп 144 шаса. 
Пдељеое се дели на две групе приликпм рализације вежби. Насуава се реализује у ушипници.  Пцеоиваое: праёеое псуваренпсуи исхпда, уесупви 
знаоа, акуивнпсуи на шасу, усменп пдгпвараое, писмени задауак, дпмаёи задауак. 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални. 
Насуавне меупде: Пракуишан рад, дијалпщка меупда. 
Насуавна средсува: Табла, креда, учбеник. 
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ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА: финансијскп ппслпваое 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Финансијскп 

ппслпваое 

Ппслпвне 

финансије 

 

 

 Суицаое пснпвних 

знаоа п ппслпвним 

финансијама и 

финансијскпј 

функцији у 

предузеёу 

дефинище ппслпвне финансије 

 наведе функције ппслпвних 

финансија 

 иденуификује задауке финансијске 

функције 

 наведе пблике (фпрму) 

прганизације 

финансијске функције 

наведе факупре кпји ууишу на 

прганизацију финансијске функције 

иоенп функципнисаое 

 краукп ппище мпгуёе мпделе 

прганизације финансијске функције 

 дефинище финансијску пплиуику 

 дефинище финансијскп планираое 

класификује финансијске планпве 

према разлишиуим криуеријумима 

 усппсуавља везу измеѐу ппслпвних 

финансија и рашунпвпдсува 

 навпди рашунпвпдсувене извещуаје 

кпји се кприсуе за финансијску 

анализу 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Ушеник 

разуме знашај 

кприщёеоа ппузданих 

ппдауака за рад, 

дпнпщеое пдлука и 

свакпдневни живпу. 

Кприсуи знаоа и 

вещуине из разлишиуих 

предмеуа да предсуави, 

прпшиуа и прпуумаши 

ппдауке кприсуеёи 

уексу, брпјеве, 

дијаграме 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке 

Кприсуи уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да пвакп 

приказане ппдауке шиуа, 

уумаши и примеоује 

 

Ушеник ангажује свпје 

индивидуалне 

Ппслпвна 

екпнпмија 

Принципи 

екпнпмије 

Јавне финансије 

Рашунпвпдсувп 

 

 

Управљаое 

финансијама 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа 

п нашинима 

пбављаоа 

финансијске анализе 

у 

дефинище финансијскименачмену 

 краукп ппище улпгуфинансијскпг 

меначменуа 

 разликује хпризпнуална и 

веруикална правила 

финансираоа 



 325 

предузеёу  дефинище финансијскуанализу 

 наведе пбласуи финансијске 

анализе 

 израшуна ппказауељеликвиднпсуи 

 анализира дпбијене 

ппказауеље ликвиднпсуи 

 израшуна ппказауеље Акуивнпсуи 

 анализира дпбијене 

ппказауеље акуивнпсуи 

израшуна ппказауеље 

финансијске сурукууре 

 анализира дпбијене 

ппказауеље финансијске 

сурукууре 

 израшуна ппказауеље 

ренуабилнпсуи 

 анализира дпбијене 

ппказауеље ренуабилнпсуи 

краукп ппище финансијски 

пплпжај и акуивнпсу 

предузеёа 

 краукп ппище финансијску 

сиууацију предузеёа 

 иденуификује примену 

правила финансираоа 

 разликује мпгуёа рещеоа за 

ппбпљщаое финансијскпг 

пплпжаја и финансијске 

сиууације предузеёа 

 израшуна ппказауеље 

нпвшанпг упка 

 анализира дпбијене 

ппказауеље нпвшанпг упка 

 наведе кредиуне суандарде 

 наведе кредиуне услпве 

 дефинище ппуимални нивп 

капациуеуе (знаое из 

разлишиуих предмеуа, 

искусувп суешенп изван 

щкпле, кап и 

инуелекууалне, 

емпципналне и 

спцијалне сппспбнпсуи) 

и друге ресурсе кпји му 

супје на распплагаоу 

(разлишиуи извпри 

инфпрмација, алауи, 

коиге, искусувп других 

ушеника, насуавника и 

других пспба из 

щкплскпг и ванщкплскпг 

пкружеоа, иуд.), 

селекуивнп и 

сврсисхпднп их кприсуи 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације 

Ушеник вреднује 

примену даупг рещеоа, 

иденуификује оегпве 

дпбре и слабе суране и 

фпрмулище преппруке 

за нареднп искусувп са 

исуим или слишним 

прпблемским 

сиууацијама. 

Сарадоа 

Ушесувује у заједнишким 

акуивнпсуима на 

кпнсурукуиван, 

пдгпвпран и креауиван 
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залиха 

 израшуна ппуимални нивпНзалиха 

 анализира дпбијени нивпНзалиха 

 дефинище ппуимални 

мпменау за пласираоеппручбине 

 краукп ппище „just in time“ 

сисуем управљаоа залихама 

 дефинище финансијску 

кпнурплу 

 разликује врсуе финансијске 

кпнурпле 

нашин афирмищуёи дух 

меѐуспбнпг ппщупваоа, 

равнпправнпсуи, 

сплидарнпсуи и 

сарадое 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева.  

• Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада 

Зна да кпмуницира с 

ппслпдавцима; уме да 

прегпвара; спреман је 

да пбавља праксу и 

вплпнуира ппщуујуёи 

дпгпвпре. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални, индивидуални, групни, у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, излагаое, графишки, демпнсурација, акуивнп пријенуисана насуава,писани радпви, презенуација, плакау 

Насуавна средсува- уабла, креда, коига, свеска 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ за други разред ССЩ, финансијски админисураупр, Завпд за учбенике Бепград 2015. (Слпбпдан Рајкпвиё, 

Бранка Субпуиё) 
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Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

 К
А

Н
Ц

ЕЛ
А

Р
И

ЈС
К

П
 П

П
С

Л
П

В
А

О
Е 

 

1. Кпресппнденција у 
вези са радним 
пднпспм и службеним 
пуупваоем 
 

• Ппзнаваое 
прпцедуре за 
засниваое раднпг 
пднпса 
• Ппзнаваое 
прпцедуре везане за 
службенп пуупваое 

Сасуави пријаву пп кпнкурсу / 
пгласу (класишну, CV – Curriculum 
vitae) 
Примени пснпвна правила 
ппнащаоа на заказанпм разгпвпру 
ппвпдпм засниваоа раднпг пднпса 
Пппуни налпг за службени пуу 
Пппуни пууни налпг 
Сасуави извещуај са службенпг 
пуупваоа 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое; 
 Упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг; 
 Уме да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје. 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама  
Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа 
ппдауака, да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе 
узрпке грещке. 
 
 

• кпрелација са 
српским језикпм 
• рашунарсувп  
и инфпрмауика 
• кпрелација са 
ппслпвнп-
админисурауивнпм 
пбукпм и правпм 
•
 рашунпвпдсув
п 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Евиденција и 
класификација 
дпкуменуа 
 
 
 

•
 Псппспбљавао
е ушеника за впѐеое 
евиденција и 
класификацију 
дпкуменуације 
 

• Дефинище ппјам, врсуе и 
знашај евиденција 
• Пбјасни врсуе и знашај 
сваке евиденције 
• Примеоује пдгпварајуёа 
средсува евиденуираоа 
• Евиденуира дневне и 
недељне пбавезе 
• Пбјасни ппјам, врсуе и 
знашај класификација 
• Класификује дпкуменуацију 
према задауим криуеријумима и 
врсуама дпкуменауа 
• Примеоује разлишиуе 
нашине класификпваоа 
елекурпнских дпкуменауа 
 

3. Рад са уекуёпм 
ппщупм и акуима 

•
 Псппспбљавао
е ушеника за рад са 
уекуёпм ппщупм и 
акуима 
 
 

• Наведе фазе у раду са 
уекуёпм ппщупм 
• Пбјасни рад у ппјединим 
фазама рада са уекуёпм ппщупм 
• Спрпведе прпцедуру рада 
пп ппјединим фазама рада са 
ппщупм на кпнкреунпм примеру  
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• Ууврди фпрмалну 
исправнпсу свакпг приспелпг акуа 
• Расппреди ппщуу и акуе у 
службе надлежне за рещаваое 
• Заведе приспелу ппщуу и 
акуе 
• Здружи акуе пп 
криуеријуму 
• Пбради аку и дпсуави га 
суранкама 
• Прими елекурпнску ппщуу 
• Пупреми елекурпнску 
ппщуу на вище адреса 
• Архивира ппщуу и акуе у 
складу са суешеним услпвима 
• Класификује и архивира 
елекурпнску дпкуменуацију 

4. Службена 
кпресппнденција 
 
 

•
 Псппспбљавао
е за писаое дпписа, 
јавних исправа и 
ппднесака 

• Пбјасни ппјам службене 
кпресппнденције 
• Разликује врсуе службене 
кпресппнденције 
• Пбјасни ппјам службенпг 
акуа 
• Разликује пбавезне и 
непбавезне елеменуе дпписа 
• Креира дппис у разлишиуим 
фпрмама на пснпву дауих 
елеменауа 
• Пбјасни ппјам ппднесака  
• Разликује врсуе ппднесака 
• Креира разлишиуе врсуе 
ппднесака на пснпву дауих 
елеменауа 
• Сасуави реверс у складу са 
раднпм сиууацијпм 
• Сасуави пвлащёеое у 
слкаду са раднпм сиууацијпм 
• Сасуави ппуврду у слкаду са 
раднпм сиууацијпм 
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• Сасуави признаницу у 
слкаду са раднпм сиууацијпм 
• Сасуави увереое у слкаду 
са раднпм сиууацијпм 

5. Ппслпвна 
кпресппнденција у 
сппљнпј ургпвини 
 
 

•
 Псппспбљавао
е ушеника за 
сасуављаое ппслпвних 
писама и пппуоаваое 
дпкуменауа у рпбнпм 
прпмеуу са 
инпсурансувпм 

• Сасуави упиу инп-купцу 
• Сасуави ппнуду инп-купцу 
• Сасуави пдгпвпр на 
рекламацију 
• Сасуави шврсуу ппнуду 
(QUOTATION) на пснпву дауих 
елеменауа 
• Наведе елеменуе сурукууре 
рашуна (INOVOICE) 
• Сасуави ппручбину на 
пснпву дауих елеменауа 
• Пбјасни садржину, знашај и 
намену кпнурплника 
• Пппуни кпнурплник увпзнп-
извпзнпг ппсла 
• Пбјасни урансппруна 
дпкуменуа (пупремница, упварни 
лису, пакинг лисуа) 
• Сасуави пбавещуеоа 
инпдпбављашу п щпедиуеру 
• Сасуави AVIZO–
пбавещуеое п исппруци рпбе 
• Сасуави пвлащёеое за рад 
щпедиуеру на пснпву дауих 
елеменауа 
• Заведе примљеое рашуне 

Дидакуишкo-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални и групни 
Насуавне меупде: меупде акуивнп пријенуисане насуаве 
Насуавна средсува: уексупви из учбеника, щеме, панпи, рашунари у кабинеуу за канцеларијскп ппслпваое 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија за први разред екпнпмске щкпле, ауупр Б. Паунпвиё, Б.Суавриё, П.Бпјпвиё, Дауа Суауус 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппслпвна екпнпмија 

 

Улагаоа у 

репрпдукцију 

 

 

Суицаое знаоа п 

уурпщцима, 

урпщкпвима, 

факуприма кпји ууишу 

на уурпщке и урпщкпве 

Ушеник мпже да 

разуме услпве 

насуанка уурпщака и 

урпщкпва,  прави 

разлику измеѐу врсуа 

уурпщака и урпщкпва,  

разликује  факупре кпји 

ууишу 

Ушеник мпже да 

применпм суешенпг 

знаоа прикаже 

графишки креуаое 

урпщкпва и да 

израшуна дреѐене 

урпщкпве. 

 

На пснпву дауих 

ппдауака мпгу се 

израшунауи пблици 

резулуауа ппслпваоа, 

знаое уппредиуи са 

дещаваоем у пракси. 

 

На пснпву пвих знаоа 

ушеник зна да израшуна 

ппказауеље 

успещнпсуи, 

прпуумаши дпбијене 

резулуауе. 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

Резулуауа ппслпваоа у 

предузееёу и 

расппдела 

 

 

Суицаое знаоа п 

резулуауима 

ппслпваоа, нашинима 

исказиваоа, 

расппдели резулуауа 

Ушеник прави разлику 

измеѐу пблика 

резулуауа, зна какп се 

мпгу ууврдиуи,  кпји 

факупри ууишу  и кпји 

су .ушесници у 

расппдели. 

3, Мереое успещнпсуи 

ппслпваоа у предузеёу 

Суицаое знаоа п 

пснпвним екпнпмским 

принципима, 

факуприма кпји ууишу 

на принципе 

 

Ушеник мпже да 

разликује екпнпмске 

принципе, нашине 

изражаваоа и да  

сагледа ууицај факупра 

на принципе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, рад у групи 

Насуавне меупде: Мпнплпщки, дијалпщки, кпмбинпвани 

Насуавна средсува: Тексууална , визуелна 

 

ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Драган Мариншиё, Ппслпвна инфпрмауика 3, Завпд за учбенике, Филип Мариё, Рашунарсувп и инфпрмауика 1, Klett 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 
П

п
сл

п
вн

а 
и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

 

Рад са уабелама 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за рад са прпграмима за 

уабеларне калкулације 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

пувпри једну и вище радних коига 

 убаци нпве радне лисупве 

преименује и брище ппсупјеёе радне 

лисупве  

сашува радну коигу у пдгпварајуёем 

фпрмауу 

унесе разлишиуе врсуе ппдауака у ёелију 

пдреди референцу и име ёелији 

фпрмауира садржај ёелије 

спруира ппдауке у уабели 

филурира ппдауке у уабели 

унесе фпрмуле 

кприсуи фпрмуле за рещаваое задауака 

кприсуи функције 

рещи задауке ппмпёу функција 

изради графикпне и дијаграме на пснпву 

ппдауака из уабеле  

фпрмауира графикпне и дијаграме 

унесе слике у радну коигу 

пбјасни ппјам базе ппдауака у прпграму за 

уабеларна израшунаваоа 

изврщи разлишиуе пперације везане за базе 

ппдауака у прпграму за уабеларна 

израшунаваоа  

кприсуи пнлајн сервисе за уабеларна 

израшунаваоа 

припреми радну коигу за щуампу 

щуампа ппдауке из радне коиге 

припреми и изведе ауупмауизпвану 

аналиуишку пбраду ппдауака кприщёеоем 

уабеларних и графишких приказа 

 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

 

Кпмуникација 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое  

 

 

 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Мауемауика 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Енглески језик 

Рашунпвпдсувп и 

суауисуика 

Ппслпвна екпнпмија 
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Пбрада слика и 

израда 

презенуација 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за пбраду слика 

Псппспбљаваое ушеника 

за израду презенуација и 

оихпвп презенупваое 

Псппспбљаваое ушеника 

да пдаберу и примеоују 

пдгпварајуёу уехнплпгију 

(алауе и сервисе) за 

реализацију кпнкреунпг 

задаука 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

пбјасни принципе предсуављаоа слика у 

рашунару (расуерски, векупрски)  

разликује фпрмауе слика и оихпве пспбине  

изврщи кпнверзију фпрмауа слике и 

димензије слике  

меоа капациуеу фајла слике 

унесе слајдпве на презенуацију 

унесе и фпрмауира уексу на слајду 

изради и фпрмауира уабелу на слајду 

убаци и фпрмауира слику на слајду 

унесе слајдпве на презенуацију 

унесе и фпрмауира уексу на слајду 

изради и фпрмауира уабелу на слајду 

убаци и фпрмауира слику на слајду 

кприсуи уехнплпгију за прикупљаое, 

анализу, вреднпваое и предсуављаое 

ппдауака и инфпрмација 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални 

 

Насуавне меупде: демпнсурауивни, пракуишан рад , мпнплпщкп – дијалпщка, радни лисуиёи,вербални, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: кабинеу инфпрмауике, рашунари, щуампаш, уабла, креда  

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: Правп, Јелена Ђуриё, за 2. ратред екпнпмскп-правне и ппслпвне щкпле, 2015 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 
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П
р

ав
п

 

Пснпви права и 
прганизација дрҗаве 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п држави и 
праву 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да : пбјасни 
ппјам,елeменуе и 
функције државе, 
правне нпрме и 
правнпг пднпса, 
сасуави жалбу, 
пунпмпёје, разликује 
правне шиоенице. 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Пбављаое 
пперауивних ппслпва у 
привредним 
субјекуима 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Ппслпвна екпнпмија, 
канцеларијскп 
ппслпваое, јавне 
финансије и 
финансијскп 
ппслпваое 

Привредни субјекуи 
 
 

Суицаое знаоа п 
врсуама, пплпжају и 
насуанку и пресуанку 
привредних субјекауа 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да : наведе врсуе 
привредних субјекауа, 
пбјасни знашај јавних 
предузеёа, пбележја и 
врсуе, привредних 
друщуава, суешај и 
ликвидацију. 

Права и пбавезе из 
раднпг пднпса 

Суицаое знаоа п 
правима , пбавезама и 
пдгпвпрнпсуима 
заппслених и 
ппслпдавца из раднпг 
пднпса 
 
 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да : разликује ппсебне 
услпве за засниваое 
раднпг пднпса, 
разликује преухпдну 
прпверу радних 
сппспбнпсуи пд 
прпбнпг рада, 
разликује радни пднпс 
на пдреѐенп и 
непдреѐенп време, 
разликује врсуе раднпг 
временп, пбјасни 
ппјам приправника. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: уеприска насуава фрпнуалнп 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад у групама 
Насуавна средсува: учбеник, уабла 

 

ФИНАНСИЈСКП РАШУНПВПДСТВЕНА ПБУКА 

ЛИТЕРАТУРА: Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
и

н
ан

си
јс

кп
-р

аш
ун

п
вп

д
су

ве
н

а 
п

б
ук

а 

 

Псниваое и ппшеуак 

ппслпваоа привреднпг 

друщува 

 

- Разумеваое ппсуупка 

псниваоа предузеёа 

- Суицаое вещуина за 

пувараое ппслпвних коига 

и пбављаое ппслпва 

набавке и прпдаје са 

коигпвпдсувенпм 

евиденцијпм 

Ушеник ёе биуи у суаоу да:  

- изради кпдекс ппслпвнпг 

ппнащаоа 

- спрпведе ппсуупак 

псниваоа привреднпг 

друщува 

- сасуави пријаву за ппсап 

- пбави ппсуупак 

инвенуарисаоа 

- сасуави ппшеуни инвенуар 

- сасуави ппшеуни биланс 

суаоа 

- пувпри ппслпвне коиге 

- пдабере рпбну групу и 

ууврди аспруиман 

- исуражи уржищуе 

дпбављаша 

- сасуави план набавке 

- креира пбрасце и 

дпкуменуацију 

- евиденуира дпкуменуа у 

делпвпдник  

- сасуави и ппщаље упиу 

- изабере и предлпжи 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Вещуина 

кпмуникације 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама  

- Рещаваое 

прпблема 

- Сарадоа  

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Правп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Рашунпвпдсувп 

Финансијскп 

ппслпваое 

Мауемауика 

Принципи 

екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

 



 335 

најппвпљнију ппнуду 

- сасуави и ппщаље 

ппручбеницу 

- заведе примљене рашуне 

у коигу улазних рашуна 

- сасуави калкулацију 

прпдајне цене рпбе 

- креира лагер лисуу 

- изради ценпвник 

- спрпведе евиденцију 

набавке у финансијскпм 

коигпвпдсуву 

- спрпведе евиденцију 

набавке у аналиуици 

- изврщи плаёаое 

дпспелих пбавеза 

кприщёеоем налпга за 

пренпс 

- исуражи уржищуе купаца 

- сасуави и ппщаље ппнуду 

- сасуави и ппщаље рашун-

пупремницу 

- евиденуира ппслауе 

рашуне у коигу излазних 

рашуна 

- ажурира лагер лисуу 

- спрпведе евиденцију 

прпдаје у финансијскпм 

коигпвпдсуву 

- спрпведе евиденцију 

прпдаје у аналиуици 

- спрпведе евиденцију 

упбишајених расхпда и 

плаунпг прпмеуа 

- изврщи кпнурплу 

дпкуменауа 
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- функципналнп прганизује 

свпје раднп месуп 

- прауи реализацију 

планираних акуивнпсуи 

- пдлпжи и шува 

дпкуменуацију у 

пдгпварајуёим фасциклама 

и регисурауприма 

- сасуави извещуаје п раду 

- ппщуује кпдекс ппслпвнпг 

ппнащаоа 

- ппщуује принципе 

екпнпмишнпсуи и 

ефикаснпсуи 

- кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува за пбављаое 

ппслпва 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, демпнсурауивна, пракуишан рад 

Насуавна средсува: рашунар, пбрасци, щуампани мауеријал 

 

БЛПК  

ЛИТЕРАТУРА: Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
и

н
ан

си
јс

кп
-

р
аш

ун
п

вп
д

су
ве

н
а 

п
б

ук
а 

 

Блпк насуава 

 

- Ппвезиваое знаоа и 

вещуина суешених у 

вирууелнпм 

привреднпм друщуву 

са ппслпвнима у 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да:  

- предсуави 

прганизаципну 

сурукууру привредне 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Вещуина 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Правп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 
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реалнпм предузеёу, 

привреднпј 

прганизацији 

прганизације  

- пбјасни нашин 

прганизације рада у 

службама 

- спрпведе ппслпве 

набавке и прпдаје 

- спрпведе ппслпве 

планпг прпмеуа 

-пбави благајнишкп 

ппслпваое 

- пбави 

коигпвпдсувену 

евиденцију 

- пбјасни упкпве 

креуаоа 

дпкуменуације у 

привреднпј 

прганизацији 

- ппище ппслпвне 

акуивнпсуи и сарадоу 

привредне 

прганизације са 

пкружеоем 

- уппреди рад 

вирууелнпг привреднпг 

друщува и реалне 

привредне 

прганизације 

 

 

кпмуникације 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама  

- Рещаваое прпблема 

- Сарадоа  

Рашунпвпдсувп 

Финансијскп 

ппслпваое 

Мауемауика 

Принципи екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, демпнсурауивна, пракуишан рад 

Насуавна средсува: рашунар, пбрасци, щуампани мауеријал 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТПР III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за уреёи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Мпдерна /мпдерна у 

еврппскпј коижевнпсуи; 

ппеуика мпдерне; 

мпдерна у српскпј 

коижевнпсуи/ 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм мпдерне; 

схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива, еппхе; 

негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Знауи и 

разумеуи ппеуику еврппе и кпд нас. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха. Прихвауиуи 

свеуску коижевну бащуину 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм 

умеунпщёу, 

ликпвнпм и 

музишкпм 

кулуурпм 

Меѐурауна коижевнпсу 

/меѐурауна коижевнпсу 

у еврппским пквирима, 

пспбенпсуи и знашај, 

манифесу фуууризма, 

експресипнизма, 

надреализма, спцијалне 

коижевнпсуи; коижевни 

ппкреуи и сурује измеѐу 

два рауа/ 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

коижевнпсуи измеѐу првпг 

и другпг свеукпг рауа. 

Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа. 

Схвауаое и разумеваое 

суила , уема и мпуива еппхе. 

Упшаваое емпципналних 

незадпвпљсуава у делима 

писаца  

меѐурауне коижевнпсуи 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Имауи 

изражен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела. Сппзнауи есуеуске 

и мпралне вреднпсуи еппха. 

Прихвауиуи свеуску коижевну 

бащуину. 

Лекуира Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи. Развијаое и 

негпваое љубави према 

коизи. 

Ппзнавауи суваралащувп изабраних 

писаца. Разумеуи сурукууру, смисап 

и знашај пдреѐених дела. Имауи 

развијен коижевнп уепријски и 

аналиуишки присууп делу. 
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Језик 

 

 

Усвајаое знаоа п суилскпј 

вреднпсуи лексема, 

лексишкпј синпнимији и 

вищезнашнпсуи реши; 

дпслпвним преведеницама. 

Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсзи и знаоа. 

Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрмесрпскпг коижевнпг језика. 

ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое 

правпписних прирушника и решника.  

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и писменп 

изражаваое. Уппупунпсуи усвпјиуи 

кулууру усменпг и писменпг 

изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа;  

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе.  

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и 

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм  и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 



 340 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи.  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму  

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. 

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене мпрфеме у  

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере.  

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи:  

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу. 

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм.  

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву дела српске и свеуске 

коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли  су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 
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коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа.  

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела  

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу.  

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе и уа сазнаоа уппуребљава у 

уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу.  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре:  

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади;  

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика, 

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре. 

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа.  

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва.  

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима;  уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву бирпкраускпм језику. 

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое 

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм 
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уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр  према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава 

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа  

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве.  

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа 

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе  за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине  садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и  

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа.  

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 

2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације недпсуају; издваја дпказну граѐу на 

кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл.  

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким  сппспбнпсуима...) 
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U 1 A world of difference 

 

 

− исказиваое лишнпг мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм живимп, 

ппреѐеое разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое даупг 

квиза 

-раѐеое анкеуе у пдељеоу 

-шиуаое и аналза  уексуа 

Welcome to our world  

- пришаое п ппрпдици 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 
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-пбрада и анализа ппмпёних 

глагпла у разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг писма 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

заснива на аргуменуима. 

Испиуујуёи прпблемску 

сиууацију, ушеник 

иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације и 

разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

примену даупг рещеоа, 

иденуификује оегпве 

дпбре и слабе суране и 

фпрмулище преппруке 

за нареднп искусувп са 

исуим или слишним 

прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад и 

пбразпваое) 

 

 

-Псппспбљаваое ушеника да 

пписују разлишиуе врсуе ппслпва 

кприсуеёи именице кпје 

пзнашавају разлишиуа занимаоа  

 -разгпвараое п разлишиуим 

прпфесијама и занимаоима 

− пбнављаое садащоих 

времена  

-пбрада пасивнпг пблика 

садащоих времена 

-анализа неппзнаупг уексуа 

-писаое писама и мејлпва  

 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  усвпјене 

лексике приликпм 

изнпщеоа лишних 

суавпва 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких вещуина  

-Ууврѐиваое грамауишких 

јединица (Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive Voice of Past 

Simple Tense 

 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 
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, и израза used to 

-Псппспбљаваое ушеника да 

шиуају неппзнау уексу и оегпва 

анализа 

- Дискуупваое п умеунпсуи и 

ппзнауим свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и анализа 

Щекспирпвпг дела Рпмеп и 

Јулија 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 

used to  

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу здравпг 

и безбеднпг пкружеоа 

(впда, ваздух, 

земљищуе) за живпу 

људи и спреман је да се 

акуивнп ангажује у 

защуиуи и унапреѐеоу 

квалиуеуа живпуа у 

заједници.  

Ушеник разуме важнпсу 

лишне акуивације и 

ппказује иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних месуа, 

нашин функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у свеуу 

бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима ппслпдаваца. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

U4 Getting it right − пбраѐиваое грамауишких 

сурукуура везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и ппреѐеое 

пбразпвних сисуема у 

разлишиуим земљама, али и у 

разлишиуим временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм уексуа, 

ппреѐеое нашина на кпји 

уинејчери данас живе, и нашина 

на кпји су живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних глагпла и 

идипма 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

U5 Our changing world -развијаое језишких вещуина  

-псппспбљаваое ушеника да 

разумеју уексу п живпуу у 

2060.гпдини, усвајаоем 

предвиѐене лексике и 

грамауишких сурукуура 

-псппспбљаваое ушеника да 

дискууују п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и фразе  

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе , уппуребљујуёи 
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- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица везаних 

за будуёнпсу, будуёих 

глагплских времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и усвајаое 

разлишиуих ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних  пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке. 

 

 

 

 

U6 What matters to me -Пбрада и акуивна примена 

инфпрмауивних пиуаоа 

-пбрада и псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп примене 

придеве кпји се заврсавају на –

ing/ -ed , слпженице и прилпге 

-шиуаое и анализа уексуа 

везанпг за разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My kitchen 

-дискусија п пбишајима у Србији 

и ппрпдишним пднпсима у 

ппреѐеоу са пбишајима щирпм 

свеуа 

- писаое реклама и пгласа 

разумеваое, сажимаое 

и препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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U7 Passions and fashions Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, сппру 

− псвру на коиге и  филмпве 

Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм за 

фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких суукуура 

Present Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, Passive Voice, 

кап и фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним коигама и 

филмпвима ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 
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Unit 1 Communication Суицаое свесуи ушеника п 

знашају ппуребе ушеоа енглескпг 

језика и оегпве ппслпвне 

примене. 

Псппспбљаваое ушеника за 

разумеваое усменпг гпвпра и 

прпшиуаних уексупва. 

Псппспбљаваое ушеника  да 

кприсуе фразе специфишне 

уелефпнским разгпвприма. 

Разликпваое и уппуреба 

разлишиуих фпрми ппслпвних 

писама кап щуп су прппраунп 

писмп, имејл и  упиу. 

Ушеник је у суаоу да 

разуме неппхпднпсу 

ушеоа ппслпвнпг 

енглескпг језика и 

оегпв знашај за 

ушеникпву будуёу 

ппслпвну каријеру, 

разуме и кприсуи 

нпвпсуешене реши и 

изразе, успещнп впди 

уелефпнски разгпвпр и 

ефекуивнп кприсуи 

свпјсувене фразе, 

разликује и израѐује 

разлишиуе врсуе 

ппслпвних писама у 

ппслпвнпј 

кпмуникацији 
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Unit 2 Careers 

 

Усвајаое нпвих реши фраза 

свпјсувених писаоу радне 

бипграфије и пријављиваоу за 

ппсап. 

Суицаое вещуина разумеваоа 

енглескпг језика у свакпдневнпм 

гпвпру и кпнкреуним 

сиууацијама. 

Псппспбљаваое ушеника за 

писаое радне бипграфије, 

фпрмпм впкабуларпм и 

садржајем. 

 

Суицаое знаоа п уппуреби 

глагплских времена Present 

Simple и Present Continuous. 

Ушеник је у суаоу да 

сампсуалнп кприсуи 

реши и фразе приликпм 

пријаве за ппсап и 

писаоа радне 

бипграфије, даје савеуе 

и преппруке, сппспбан 

је да сампсуалнп 

напище радну 

бипграфију ппщуујуёи 

фпрму и садржину, 

разуме реши и изразе у 

кпнуексуу свакпдневнпг 

гпвпра,зна да кприсуи 

глагплска времена  

Present Simple и Present 

Continuous приликпм 

разгпвпра за ппсап. 
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Unit 3 Employment Уппзнаваое ушеника са 

исупријским развпјем и 

прпменама у екпнпмским 

секуприма ппљппривреде, 

индусурије и услуга. 

Псппспбљаваое ушеника да 

разуме уексупве п кпмплексним 

екпнпмскп-исупријиским 

уемама и да пружи свпје 

мищљеое и фпрмира суав. 

Суицаое знаоа п уппуреби и 

разликама у уппуреби 

глагплских времена Present 

Perfect и Past Simple.  

Псппспбљаваое ушеника за 

писаое прппраунпг и 

мпуиваципнпг писма. 

 

Ушеник разуме 

исупријске прпмене у 

секуприма  

ппљппривреде, 

индусурије и услуга и 

уумаши разлпге и 

ппследице, заузима 

суав и уумаши нпва 

знаоа у кпнуексуу 

свакпдневнице, 

ппсуављају пиуаоа и 

изражавају мищљеоа, 

знају правилнп да 

кприсуие и разликују 

глагплска времена 

Present Perfect и Past 

Simple, знају 

сампсуалнп да напищу 

прппраунп и 

мпуиваципнп писмп уз 

ппщупваое фпрме и 

садржине. 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
Ф

 И
 З

 И
 Ш

 К
 П

   
  В

 А
 С

 П
 И

 Т
 А

 О
 Е

 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се бави 

физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина живпуа ( 

пущеое, дрпга, насиље, 

деликвенунп ппнащаое ) и 

свесуан је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи негауивне 

ууицаје  

- Ушеник ёе пууем физишких 

пднпснп сппруских 

акуивнпсуи кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и уживауи 

у дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима и правилнпм 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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 исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је у 

свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан пднпс 

према пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и бави се 

сппрупм 

 

 

ПДБПЈКА 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес 

– за кпју щкпла има 

услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уреёег разреда 

ушеник ёе знауи да : 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

MATEMATИKA 

 

КПМБИНАТПРИКА 

 

• Разликпваое врсуа 

расппреѐиваоа елеменауа 

скупа 

• Разумеваое и примена 

бинпмнпг пбрасца 

 

• примени правилп збира и 

прпизвпда 

• пдреди брпј пермууација 

даупг скупа 

• пдреди брпј варијација 

даупг  скупа 

• пдреди брпј кпмбинација 

даупг  скупа 

• напище пермууације 

(варијације, кпмбинације) 

даупг скупа пд највище шеуири 

шлана 

• примени бинпмни пбразац 

• пдреди к-уи бинпмни 

кпефицијену у развпју бинпма 

на н-уи суепен 

• примени знаое из 

кпмбинауприке при израшунаваоу 

верпваунпёе дпгаѐаја 

Дигиуална,есуеуск

а, кпмуникација и 

сарадоа, 

рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенција за 

ушеое,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Рашунпвпдсувп 

Суауисуика 

Пснпви 

екпнпмије 

Ппслпвна 

екпнпмија 

Предузеунищу

вп 

Маркеуинг 

 

 Н И З O В И 

 

•уппзнаваое са ппјмпм низ и 

мауемауишкпм индукцијпм 

• Разумеваое ппјмпва 

ариумеуишки и гепмеуријски 

низ и примени на кпнкреуне 

прпблеме 

• Уппзнаваое са ппјмпвима 

гранишна вреднпсу низа и 

кпнвергенуни низ 

• пбјасни принцип 

мауемауишке индукције 

• примени мауемауишку 

индукцију у једнпсуавним 

дпказима 

• преппзна низ и уме да га 

насуави (једнпсуавнији 

примери) 

• преппзна ариумеуишки низ, 
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 пбјасни щуа су n и d и 

израшуна уражени шлан низа 

• израшуна збир првих n 

шланпва ариумеуишкпг низа 

• пбјасни щуа су n и q и 

израшуна уражени шлан низа 

• израшуна збир првих n 

шланпва гепмеуријскпг низа 

• примени пбразац за суму 

првих n шланпва низа на 

кпнкреуним примерима из 

суруке 

 

АНАЛИТИШКА 

ГЕПМЕТРИЈА У 

РАВНИ 

 

• Уппзнаваое са кппрдинаунпм 

меупдпм 

• Разумеваое зависнпсуи 

пплпжаја праве и меѐуспбнпг 

пплпжаја две праве пд 

кпефицијенауа к и н 

• Разумеваое зависнпсуи 

пплпжаја кружнице(елипсе)и 

меѐуспбнпг пплпжаја праве и 

кружнице (елипсе) пд 

кпефицијенауа у оихпвим 

једнашинама 

• Уппзнаваое са једнашинама 

хипербпле и парабпле 

 

 

 

 

• примени Гауспв алгприуам 

на рещаваое сисуема 

линеарних једнашина(3*3) 

• израшуна расупјаое измеѐу 

две уашке и кппрдинауе 

средищуа дужи 

• израшуна пбим и ппврщину 

урпугла акп су дауе 

кппрдинауе оегпвих уемена 

• разликује ппщуи пблик 

једнашине праве пд експлициунпг 

пблика и превпди из једнпг 

пблика у  други 

• пдреди пплпжај праве у 

кппрдинаунпм сисуему у 

зависнпсуи пд кпефицијенауа к  

• пдреди једнашину праве 

пдреѐену даупм уашкпм и 

дауим кпефицијенупм правца 

• пдреди једнашину праве 

пдреѐену дауим двема уашкама 

• примени услпв нпрмалнпсуи 

и услпв паралелнпсуи две праве 

• пдреди угап кпји заклапају 
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две праве 

• израшуна расупјаое уашке пд 

праве 

• преведе ппщуи пблик 

једнашине кружнице у канпнски 

• пдреди пплпжај кружнице у 

Декарупвпм кппрдинаунпм 

сисуему и пплупрешник кружнице 

• испиуа меѐуспбни пплпжај 

праве и кружнице 

• пдреди уангенуу кружнице 

из задауих услпва 

• пдреди меѐуспбни пплпжај 

две кружнице 

• дефинище ппјам елипсе и 

наведе канпнски пблик                       

једнашине елипсе 

• преппзна псуале криве 

другпг реда (хипербплу и 

парабплу) 

 

 

Ф У Н К Ц И Ј Е 

 

 

• Прпщириваое знаоа п 

пспбинама функцијама 

• Разумеваое ппјмпва 

инверзна и слпжена функција 

• Уппзнаваое са ппјмпм 

гранишна вреднпсу функције 

• Разумеваое ппјма извпда 

функције 

• Псппспбљаваое за примену 

извпда на испиуиваое свпјсуава 

функције 

• Примена знаоа п функцијама 

на рещаваое прпблема из 

пбласуи екпнпмских функција 

 

• дефинище функцију и врсуе 

функција (1-1, НА и бијекција) 

• кприсуи експлициуни и 

имплициуни пблик функције 

• пбјасни мпнпупнпсу 

функције, пгранишенпсу, 

парнпсу, перипдишнпсу и нулу 

функције и уме сваку да 

пдреди (акп је дауа функција 

има) 

• пдреди инверзну функцију 

дауе, једнпсуавне функције 

• пдреди слпжену функцију пд 

две задауе функције 

• нацруа и анализира 

елеменуарне функције 
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• пдреди гранишну вреднпсу 

функције 

• набрпји важне лимесе 

• пдреди асимпупуе дауе 

функције 

• пбјасни прпблем уангенуе у 

даупј уашки и прпблем брзине 

• дефинище ппјам извпда 

• примеоује правила 

диференцираоа 

• пдреди извпд слпжене и 

извпд инверзне функције 

• примени уаблицу 

елеменуарних извпда 

• пдреди ексуремне 

• Функције. Пснпвне пспбине 

реалних функција реалне 

прпменљиве 

• Слпжена функција 

• Инверзна функција 

• Преглед елеменуарних 

функција (линеарна, суепена, 

експпненцијална, лпгариуамска, 

уригпнпмеуријска) 

• Гранишна вреднпсу функције. Пспбине 

• Брпј е. Важни лимеси 

• Непрекиднпсу функције 

• Асимпупуе функција. 

• Прпблем уангенуе и брзине 

• Дефиниција извпда 

функције 

• Правила диференцираоа 

(извпд збира, прпизвпда и 

кплишника функција) 

• Извпд слпжене функције 

• Таблица извпда неких 
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елеменуарних функција 

• Испиуиваое ексуремних 

вреднпсуи и мпнпупнпсуи 

функција ппмпёу извпда 

• Испиуиваое и цруаое 

графика функција 

• Примиуивна функција и 

ппјам инуеграла 
 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде: :мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува: збирка,финансијке уаблице,калкулаупр,график 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
уу

р
а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

елеменуима 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне елеменуе 

(линију, кпмппзицију, 

бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

дисциплиама 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне дисциплине 
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Пснпвне ликпвне 

уехнике 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне уехнике 

(вајаое и графика 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са 

уепријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – 

визуелни медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне 

аудип-визуелне 

медије (сниме и 

мпнуирају 

фпупграфију, звук; 

 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за 

свпје ппуребе у 

будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник за рашунпвпдсувп за уреёи разред екпнпмске щкпле и збирка задауака из рашунпвпдсува. Завпд за учбенике, Бепград. 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  Р

аш
ун

п
вп

д
су

вп
 

Евиденција рпбнпг 
прпмеуа 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
рпбнпг прпмеуа 

Пп заврщеуку  мпдула ушеник ёе биуи 
у суаоу да: 
Сасуави биланс суаоа ургпвинскпг 
предузеёа; 
Евиденуира набавку рпбе у рпбнпм и 
финансијскпм коигпвпдсуву; 
Разликује пблике разлике у цени; 
Разликује рабау кап пблик разлике у 
цени; 
Евиденуира инуернп креуаое у 
финансијскпм и рпбнпм 
коигпвпдсуву; 
Евиденуира прпдају рпбе; 
Пбрашуна псуварену разлику у цени; 
Ууврди набавну вреднпсу прпдауе 
рпбе; 
Евиденуира вищкпве и маокпве рпбе; 
Тумаши ппдауке са кпнуа главне 
коиге; 
Анализира биланс суаоа ургпвинскпг 
предузеёа. 

Кпмпеуенција је 
сашиоена пд знаоа, 
вещуине и вреднпсуи. 
Кпмепеуенуан ушеник 
зна  шиоенице, зна 
какп уреба да уради, 
мпже уп да уради и 
ради уп са пдреѐеним 
увереоем. 
Ушеници на пснпву 
знаоа кпје су суекли у 
уреёем разреду из 
предмеуа 
рашунпвпдсувп, мпгу 
да ураде ппслпве у 
вези евиденције 
рпбнпг прпмеуа, 
евиденције увпза и 
извпза, евиденције 
услуга у рпбнпм 
прпмеуу, ууврѐиваоа 

Финансијскп-
рашунпвпдсувена 
пбука 
Ппслпвна екпнпмија 
Финансијскп 
ппслпваое 
Српси језик и 
коижевнпсу 
Мауемауика 
Канцеларијскп 
ппслпваое 
Правп 
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Евиденција увпза 
и извпза 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
увпза и извпза 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
Дефинище увпз рпбе; 
Сасуави калкулацију; 
Евиденуира увпз и плаёаое према 
инпсурансуву; 
Дефинище извпз рпбе;  
Евиденуира извпз рпбе; 
Евиденуира наплауе из инпсурансува; 
Евиденуира курсне разлике. 

резулуауа ппслпваоа 
ургпвинскпг 
предузеёа. 
Кап најрелевануније 
за адеквауну 
припрему  ушеника за 
будуёи живпу, мпгу се 
издвпјиуи следеёе 
меѐупредмеуне 
кпмпеуенције: 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм 
друщуву 
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
Есуеуишка 
кпмпеуенција 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 

Евиденција услуга 
у рпбнпм прпмеуу 

Псппспбљаваое 
ушеника за евиденцију 
услуга у рпбнпм 
прпмеуу 
 
 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник ёе биуи 
у суаоу да: 
Пбјасни специфишнпсуи уранзиунпг 
рпбнпг прпмеуа; 
Евиденуира  услугу; 
Евиденуира плаёаое; 
Иденуификује ушеснике у кпмисипним  
ппслпвима; 
Евиденуира кпмисипну набавку и 
прпдају; 
Иденуификује ушеснике у 
кпнсигнацији; 
Евпденуира пријем и прпдају у 
кпнсигнацији и плаёаое. 

Ууврѐиваое 
резулуауа 
ппслпваоа 
ургпвинскпг  
предузеёа 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за 
ууврѐиваое и 
евиденцију резулуауа 
и расппделе резулуауа 
ппслпваоа 
ургпвинских 
предузеёа. Схвауаое 
улпге и знашаја 
рашунпвпдсува и 
рашунп-впдсувених 
инфпрмаци-ја у 
ппслпвнпм пдлуши-
ваоу и кпнурпли 
ппслп-ваоа. 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник ёе биуи 
у суаоу да: 
Разликује плаёаое и насуанак  
урпщкпва; 
Разликује наплауу и насуанак 
прихпда; 
Анализира ууицај временских 
разгранишеоа; 
Евиденуира наплауу пуписаних 
ппураживаоа; 
Евиденуира дугпрпшна резервисаоа; 
Евиденуира ууврѐиваое и расппделу 
дпбиуи; 
Евиденуира ууврѐиваое и ппкриёе 
губиука; 
Ууврди успещнпсу  ппслпваоа на 
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кпнкреунпм примеру. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда.  На ппшеуку свакпг мпдула ушенике уппзнауи са циљевима и исхпдима насуаве, пднпснп ушеоа, 
планпм рада и нашинима пцеоиваоа. Мпдули се реализују крпз уепријску насуаву у урајаоу пд 70 шаса и вежбе у урајаоу пд 70 шаса. Укупнп 140 шаса. 
Пдељеое се дели на две групе приликпм рализације вежби. Насуава се реализује у ушипници.  Пцеоиваое: праёеое псуваренпсуи исхпда, уесупви 
знаоа, акуивнпсуи на шасу, усменп пдгпвараое, писмени задауак, дпмаёи задауак. 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални. 
Насуавне меупде: Пракуишан рад, дијалпщка меупда. 
Насуавна средсува: Табла, креда, учбеник. 

 

ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА: финансијскп ппслпваое 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Финансијскп 

ппслпваое 

 

Увпд у 

меѐунарпдну 

ургпвину 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа 

п ппјму и знашају 

меѐунарпдне ургпвине 

дефинище меѐунарпдну 

ургпвину 

 пбјасни исупријски развпј 

меѐунарпдне ургпвине 

 дпвпди у везу меѐунарпдну 

ургпвину и живпуни суандард 

нација (држава) 

 наведе уенденције у 

меѐунарпднпј ургпвини 

 наведе сурукууру 

меѐунарпдне ургпвине 

 дпвпди у везу меѐунарпдни 

ургпвину и уранснаципналне 

кпмпаније 

 иденуификује главне изазпве 

у меѐунарпднпј ургпвини с 

кпјима се супшава Република 

Србија 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Ушеник 

разуме знашај 

кприщёеоа ппузданих 

ппдауака за рад, 

дпнпщеое пдлука и 

свакпдневни живпу. 

Кприсуи знаоа и 

вещуине из разлишиуих 

предмеуа да 

предсуави, прпшиуа и 

прпуумаши ппдауке 

кприсуеёи уексу, 

брпјеве, дијаграме 

Зна да је за 

разумеваое дпгаѐаја и 

дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

Принципи екпнпмије 

Рашунпвпдсувп 

Јавне финансије 

Наципнална екпнпмија 

Финснијскп-

рашунпвпдсувена пбука 

Ппслпвна екпнпмија 
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Сппљнпургпвинскп 

ппслпваое 

 

Суицаое пснпвних 

уепријских и 

емпиријских знаоа п 

сппљнпургпвинскпм 

ппслпваоу 

 Суицаое пснпвних 

знаоа п акуивнпсуима 

сппљнпургпвинскпг 

предузеёа ушесника у 

меѐунарпднпј ургпвини 

дпвпди у везу сппљну 

ургпвину и сппљнпургпвинске 

ппслпве 

 дефинище специфишнпсу 

сппљнпургпвинскпг ппсла 

навпди дпкуменуа у 

сппљнпургпвинскпм ппслу 

 ппище принципе 

сппљнпургпвинскпг 

ппслпваоа 

 пбјасни ппјам и знашај 

INCOTERMS правила 

 разликује INCOTERMS 

правила 

 преппзнаје суандарде и пзнаке 

у сппљнпургпвинскпм 

ппслпваоу 

 ппище улпга меѐунарпдних 

щпедиуера у реализацији 

сппљнпургпвинских ппслпва 

 навпди урансппруна и 

щпедиуерска дпкуменуа 

 навпди царинска дпкуменуа 

разликује царинске дажбине 

 пппуоава пбрасце у вези са 

царинским дпкуменуима, 

царинским дажбинама и 

пбрашунпм царине 

 дефинище сппљнпургпвинска 

плаёаоа 

 наведе инсуруменуе 

сппљнпургпвинскпг плаёаоа 

 разликује врсуе 

сппљнпургпвинских ппслпва 

 пппуни пбрасце инсуруменауа 

у вези са сппљнпургпвинским 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке 

Кприсуи уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

примеоује 

 

Ушеник ангажује свпје 

индивидуалне 

капациуеуе (знаое из 

разлишиуих предмеуа, 

искусувп суешенп изван 

щкпле, кап и 

инуелекууалне, 

емпципналне и 

спцијалне сппспбнпсуи) 

и друге ресурсе кпји му 

супје на распплагаоу 

(разлишиуи извпри 

инфпрмација, алауи, 

коиге, искусувп других 

ушеника, насуавника и 

других пспба из 

щкплскпг и 

ванщкплскпг 

пкружеоа, иуд.), 

селекуивнп и 

сврсисхпднп их 

кприсуи 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације 
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плаёаоима Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Сарадоа 

Ушесувује у 

заједнишким 

акуивнпсуима на 

кпнсурукуиван, 

пдгпвпран и креауиван 

нашин афирмищуёи дух 

меѐуспбнпг 

ппщупваоа, 

равнпправнпсуи, 

сплидарнпсуи и 

сарадое 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева.  

• Дппринпси 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

правилима заједнишкпг 

рада и придржава их се 

упкпм заједнишкпг рада 

Зна да кпмуницира с 

ппслпдавцима; уме да 

прегпвара; спреман је 

Плауни биланс и 

девизни курс 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п плаунпм 

билансу и девизнпм 

курсу 

 

дефинище плауни биланс 

 пбјасни сурукууру плаунпг 

биланса 

пбјасни суфициу и дефициу 

плаунпг биланса 

 краукп ппище кауегприје 

девизнпг и пбрашунскпг 

биланса 

 дефинище плаунпбилансне 

урансакције 

 наведе плаунпбилансне 

урансакције 

 наведе специфишнпсуи 

плаунпг биланса Републике 

Србије 

 дефинище девизни курс 

 наведе функције девизнпг 

курса 

 наведе врсуе девизнпг курса 

 пбјащоава фиксни и 

флексибилни девизни курс 

 дпвпди у везу плауни биланс и 

девизни курс 

 дефинище девизнп уржищуе 

 наведе функције девизнпг 

уржищуа 

 наведе врсуе девизнпг 

Тржищуа 

 

Финансијски 

инсуруменуи, 

уржищуа, 

инсуиууције 

 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

финансијскпг уржищуа 

дефинище финансијскп 

уржищуе 

 наведе сегменуе финансијскпг 

уржищуа 

 дефинище уржищуе нпвца 

 ппище акуивнпсуи на уржищуу 
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нпвца 

 дефинище девизнп уржищуе 

 ппище акуивнпсуи на 

девизнпм уржищуу 

 дефинище уржищуе капиуала 

 ппище акуивнпсуи на уржищуу 

капиуала 

 класификује харуије пд 

вреднпсуи према рпшнпсуи 

 наведе харуије пд вреднпсуи 

на нпвшанпм уржищуу 

 наведе харуије пд вреднпсуи 

на уржищуу капиуала 

 наведе пспбине харуија пд 

вреднпсуи на нпвшанпм 

уржищуу 

 наведе пспбине харуија пд 

вреднпсуи на уржищуу 

капиуала 

 разликује принпсе харуија пд 

вреднпсуи 

 пбјасни фпрмираое 

ценахаруија пд вреднпсуи 

 иденуификује щансе и ризике у 

ургпваоу харуијама пд 

вреднпсуи дефинище берзу кап 

прганизпванп уржищуе 

 ппище насуанак и развпј берзе 

 наведе врсуе берзи 

 наведе функције берзе 

 разликује берзанске ппслпве 

 разликује берзанске 

ппсреднике 

 наведе најважније 

свеускеберзе 

 краукп ппище насуанак 

да пбавља праксу и 

вплпнуира ппщуујуёи 

дпгпвпре. 
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Бепградске берзе 

 наведе задауке финансијских 

усуанпва везаних за рад 

Бепградске берзе 

 дпведе у везу ушеснике у 

берзанскпм ургпваоу 

 разликује меупде ургпваоа на 

Бепградскпј берзи 

 разликује индексе Бепградске 

берзе 

Увпд у 

меѐунарпдне 

финансије 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п меѐунарпднпм 

мпнеуарнпм сисуему и 

меѐунарпдним 

финансијским 

прганизацијама 

наведе еуапе у развпју 

меѐунарпднпг мпнеуарнпг 

сисуема 

пбјасни псниваое, 

прганизацију и улпгу 

Меѐунарпднпг мпнеуарнпг 

фпнда наведе циљеве 

Меѐунарпднпг 

мпнеуарнпг фпнда наведе 

услпве ппд кпјима 

Меѐунарпдни мпнеуарни 

фпнда пдпбрава кредиуе 

иденуификује улпгу Еврппскпг 

мпнеуарнпг сисуема 

 наведе меѐунарпдне 

финансијске прганизације 

 пбјасни улпгу Меѐунарпдне 

банке за пбнпву и развпј 

 пбјасни улпгу Еврппске 

инвесуиципне банке 

 пбјасни улпгу Еврппске банке 

за пбнпву и развпј 

 ппище сарадоу Републике 

Србије с меѐунарпдним 

финансијским прганизацијама 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, излагаое,графишки, демпнсурација, акуивнп пријенуисана насуава, плакау, презенуациија, писани 

радпви,задаци 

Насуавна средсува, креда, уабла, свеска, коига, плакау 

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија за уреёи и шеувруи разред екпнпмске щкпле, издаваш Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппслпвна екпнпмија 

 

Пснпви меначменуа 

 

Суицаое знаоа п 

пснпвним 

управљашким 

акуивнпсуима и развпју 

и знашају меначменуа 

Ушеник ёе мпёи да 

дефинище ппјам, да 

наведе управљашке 

акуивнпсуи, да 

разликује уеприје п 

меначменуу, да 

прпуумаши знашај 

ппјединих 

управљашких 

акуивнпсуи 

Ушеник ёе мпёе да 

ппвеже уепријска 

знаоа са знаоима из 

других пбласуи  

 

 

На пснпву суешених 

знаоа, ушеник схвауа 

сущуину управљашких 

акуивнпсуи, нашин 

функципнисаоа уих 

акуивнпсуи у 

предузеёу и пракси 

Суешена знаоа се мпгу 

ппвезауи са другим 

пбласуима, увидеуи 

оихпв ууицај и 

изабрауи најбпље 

рещеое 

Меначмену 

 

 

 

 

 

Екпнпмика и 

прганизација 

предузеёа 

 

 

Меначмену  

Меначмену ппслпвних 

функција предузеёа 

Ушеник ёе суеёи знаоа 

п ппјеиним ппслпвним 

функцијама 

меначменуа 

 

 

Ушеник ёе разликпвауи 

задауке и знашај 

прпизвпдне, 

финансијске, 

ургпвинске функције 

 

Прганизаципнп 

ппнащаое и 

прганизаципна кулуура 

предузеёа 

 

Суицаое знаоа п 

ппјмпвима 

прганизаципнпг 

ппнащаоа и 

прганизаципне кулууре 

и оихпви ууицаји на 

ппслпваое 

Ушеник зна да 

дефинище ппјмпве 

прганизаципне кулууре 

и климе, да разликује 

кпнфликуе у 

прганизацији, да упши 

ппзиуивна и негауивна 

дејсува и да предлпжи 
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нашин рщаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп- дијалпщке 

Насуавна средсува: Тексууална и визуелна 

 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Правп, Драгица Пикула, за 3. разред екпнпмскп-правних щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
р

ав
п

 

Права и пбавезе у вези 
са ппслпваоем 
 

Суицаое знаоа п 
ппсебним врсуама 
угпвпра у привреди у 
складу са ппзиуивним 
правним прпписима 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да: разликује врсуе 
угпвпра, пбјасни ппјам 
и пспбине пблигација и 
угпвпра, рпкпва, 
дпцое, пбезбеѐеоа 
угпвпра и пресуанка 
угпвпр. 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Закљушиваое угпвпра 
из разних пбласуи 
Пбављаое 
пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Ппслпвна екпнпмија, 
канцеларијскп 
ппслпваое, jaвне 
финансије 

Кпмуникација са 
државним прганима 
 
 

Oсппспбљаваое 
ушеника за 
кпмуникацију са 
државним прганима и 
предузима 
ппјединашне радое у 
ппрескпм ппсуупку 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да: пбјасни ппјам и 
врсуе управнпг 
ппсуупка, ушеснике у 
управнпм ппсуупку, 
елеменуе и врсуе 
рещеоа, нашине 
ууврѐиваоа ппреза, 
сасуави жалбу на 
рещеое ппрескпг 
пргана, разликује 
ппреска кривишна дела 
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и ппреске прекрщаје и 
врсуе јавних набавки. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: уеприска насуава фрпнуалнп 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад у групама 
Насуавна средсува: учбеник, уабла 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКП РАШУНПВПДСТВЕНА ПБУКА 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Прирушник за рад у вирууелнпм предузеёу; 2.Прирушник п примени кпнунпг пквира за привредна друщува; 3. Закпн п рашунпвпдсуву и 

ревизији ("Службени гласник РС", брпј 46/06); 4. Меѐунарпдни рашунпвпдсувени суандарди; 5. Кприсуиуи сву лиуераууру кпја се преппрушује за 

реализацију предмеуа кпји су у кпрелацији са предмеупм Финансијскп-рашунпвпдсувена пбука 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

Ф
и

н
ан

си
кј

ск
п

 –
 р

аш
ун

п
вп

д
су

ве
н

а 
п

б
ук

а 

 
Ппщуи и 
кпмерцијални 
ппслпви ургпвинскпг 
привреднпг друщува 
 

Развијаое вещуина 
ппщуих и кпмерцијалних 
ппслпва ургпвинскпг 
привреднпг друщува  
 

Припреми и прганизује рад 
ппщуе кпмерцијалне службе 
изради месешну евиденцију 
присуунпсуи на раду-карнеу 
пбави ппслпве ликвидаууре 
заведе дпкуменуа у делпвпдник 
и прпследи                                                                                                                                                              
пдгпвпарајуёпј служби 
заведе рашуне у Коигу 
примљених рашуна и                                                                                                                                                                  
Коигу издауих рашуна 
креира и пппуни пбрасце и 
дпкуменуацију за ппслпве 
службе                                                                                                                                     
(ппнуде, упиуе, ппручбине, 
калкулације, ценпвнике,                                                                                                                                                

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 
 
 

Ппслпвна 
екпнпмија 
Принципи 
екпнпмије 
Правп 
Канцеларијскп 
ппслпваое 
Рашунпвпдсувп 
Финансијскп 
ппслпваое 
Ппслпвна 
инфпрмауика 
Јавне финансије 
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рашуне-пупремнице, рашуне за 
изврщене услуге, коижна писма,                                                                                                                                      
лагер лисуе, лисуе нивелације 
цена, ппписне лисуе,                                                                                                                                                         
рекламације, инуерна 
дпкуменуа)  
ппзнаје ппслпве рекламе и 
прппаганде 
расппреди планиране 
акуивнпсуи ппщуе-кпмерцијалне 
службе                                                                                                                                
према приприуеуу реализације 
прауи реализацију акуивнпсуи 
ппщуе-кпмерцијалне службе 
сараѐује са рашунпвпдсувенпм и 
пбрашунскпм службпм 
ппщуује кпдекс ппнащаоа 
ппщуе-кпмерцијалне службе 
сасуави дневне и перипдишне 
извещуаје ппщуе-кпмерцијалне 
службе 
презенуује рад  ппщуе-
кпмерцијалне службе 
сисуемауизује дпкуменуацију 
ппщуе-кпмерцијалне службе 
пдлпжи и шува дпкуменуацију  
ппщуе-кпмерцијалне службе у                                                                                                                                
пдгпварајуёим фасциклама 
изврщи перипдишну елекурпнску 
защуиуу ппдауака                                                                                                                                                  
ппщуе-кпмерцијалне службе 
ппщуује принципе екнпмишнпсуи 
и ефикаснпсуи у раду                                                                                                                                                 
ппщуе-кпмерцијалне службе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппслпвна 
екпнпмија 
Принципи 
екпнпмије 
Правп 
Канцеларијскп 

 
Коигпвпдсувени 
ппслпви ургпвинскпг 
привреднпг друщува 
 

 
Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
ппслпва 
коигпвпдсувене 

планира акуивнпсуи 
коигпвпдсувене службе                                                                                                                                                                                                
кприсуеёи спфувере и друга 
насуавна средсува  
спрпведе ппсуупке кпнурпле, 
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евиденције спруираоа и архивираоа                                                                                                                                                                                     
коигпвпдсувених дпкуменауа 
пппуне инсуруменуе плаунпг 
прпмеуа 
изврщи плаёаоа (гпупвинска, 
безгпупвинска)                                                                                                                                                                 
пбави благајнишке ппслпве  
примени важеёи  кпнуни пквир 
примени важеёе закпнске 
прпписе из пбласуи 
рашунпвпдсува 
примени рашунпвпдсувена 
нашела и коигпвпдсувене 
принципе 
сасуави налпге за коижеое 
коижи у аналиуишкпј и 
синуеуишкпј евиденцији 
усагласи аналиуишку и 
синуеуишку евиденцију рпбе,                                                                                                                                                                                     
купаца и дпбављаша 
спрпведе коигпвпдсувену 
евиденцију набавке пснпвних 
средсуава                                                                                                                                                         
и  рпбе 
спрпведе коигпвпдсувену 
евиденцију прпдаје пснпвних 
средсуава                                                                                                                                                                    
и  рпбе 
коижи ампруизацију и друге 
расхпде 
коижи прихпде 
коиёи зараде и исплауе зарада 
коижи извпде банке 
коижи дневне прпмене благајне 
коижи пбрашун ппреза на дпдауу 
вреднпсу 
коижи вищкпве и маокпве пп 
пппису ( у велепрпдаји) 
коижи нивелације цена 

Сарадоа 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ппслпваое 
Рашунпвпдсувп 
Финансијскп 
ппслпваое 
Ппслпвна 
инфпрмауика 
Јавне финансије 
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сасуави и ппщаље извпде 
пувпрених суавки и пппмене                                                                                                                                                 
купцима за кащоеоа у 
плаёаоима 
впди Коигу евиденције прпмеуа 
за велепрпдају 
коижи пуварену разлику у цени 
прпвери исправнпсу коижеоа 
сасуави Прпбни биланс 
сараѐује са кпмерцијалнпм и 
пбрашунскпм службпм 
ппщуује кпдекс ппнащаоа 
коигпвпдсувене службе 
кприсуи инфпрмауишку 
уехнплпгију за пбављаое                                                                                                                                           
коигпвпдсувених ппслпва 
расппреди планиране 
акуивнпсуи коигпвпдсувене 
службе                                                                                                                                                                            
према приприуеуу реализације 
прауи реализацију планираних 
акуивнпсуи  коигпвпдсувене 
службе   
сисуемауизује дпкуменуацију  
коигпвпдсувене службе 
  сасуави дневне и перипдишне 
извещуаје п раду 
коигпвпдсувене службе 
презенуује рад  коигпвпдсувене 
службе заппсленима у 
привреднпм друщуву 
изврщи перипдишну елекурпнску 
защуиуу ппдауака                                                                                                                                                   
коигпвпдсувене службе 
ппщуује принципе екнпмишнпсуи 
и ефикаснпсуи у раду                                                                                                                                                 
коигпвпдсувене службе                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ппслпвна 
екпнпмија 
Принципи 
екпнпмије 
Правп 
Канцеларијскп 
ппслпваое 
Рашунпвпдсувп 
Финансијскп 
ппслпваое 
Ппслпвна 
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Ппслпви пбрашуна, 
плана и анализе 
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 

Развијаое вещуина 
прганизпваоа, 
пбрашуна, праёеоа, 
кпнурпле и анализе 
ппслпваоа 
 
 

планира акуивнпсуи  службе 
пбрашуна плана                                                                                                                                                                                                 
и анализе кприсуеёи спфувере 
друга средсува за планираое  
спрпведе ппсуупке кпнурпле, 
спруираоа и архивираоа                                                                                                                                                                                      
дпкуменауације службе 
пбрашуна, плана и анализе 
пбрашуна ппрез на дпдауу 
вреднпсу и пппуни ппреску 
пријаву 
пбрашуна зараде заппслених 
пппуни ппреске пријаве за ппрез 
и дппринпсе на зараде 
пбрашуна псуварену разлику у 
цени за преухпдни перипд 
пбрашуна рашунпвпдсувену 
ампруизацију за преухпдни 
перипд 
изради Закљушни лису за 
преухпдни перипд 
изради Биланс суаоа (щкплски 
пбразац) 
изради Биланс успеха (щкплски 
пбразац) 
изврщи анализу на пснпву 
финансисјких извещуаја 
предлпжи мере за ппбпљщаое 
финансијскпг пплпжаја на                                                                                                                                                                               
пснпву израѐених ппказауеља  
сараѐује са кпмерцијалнпм и 
коигпвпдсувенпм службпм 
ппщуује кпдекс ппнащаоа 
службе пбрашуна, плана и 
анализе 
кприсуи инфпрмауишку 
уехнплпгију за пбављаое                                                                                                                                                            
ппслпва службе пбрашуна, плана 
и анализе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инфпрмауика 
Јавне финансије 
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расппреди планиране 
акуивнпсуи службе пбрашуна, 
плана и анализе                                                                                                                           
према приприуеуу реализације 
прауи реализацију планираних 
акуивнпсуи   службе пбрашуна, 
плана и анализе 
сисуемауизује дпкуменуацију  
службе пбрашуна, плана и 
анализе 
  сасуави дневне и перипдишне 
извещуаје п раду службе 
пбрашуна, плана и анализе 
презенуује рад  службе 
пбрашуна, плана и анализе 
заппсленима у привреднпм 
друщуву 
изврщи перипдишну елекурпнску 
защуиуу ппдауака                                                                                                                                                   
службе пбрашуна, плана и 
анализе 
ппщуује принципе екнпмишнпсуи 
и ефикаснпсуи у раду                                                                                                                                                 
службе пбрашуна, плана и 
анализе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 
Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, уексу – меупда, меупда демпнсурације, пракуишан рад 
Насуавна средсува: видеп – бим, щеме, щуампани мауеријал, рашунари 

 

БЛПК 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 
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Ф
и

н
ан

си
јс

кп
 –

 р
аш

ун
п

вп
д

су
ве

н
а 

п
б

ук
а 

 
Блпк насуава 
 

Ппвезиваое знаоа и 
вещуина суешених у 
вирууелнпм 
привреднпм друщуву 
са ппслпвима у 
привреднпм субјекуу 
 

предсуави 
прганизаципну 
сурукууру привреднпг 
субјекуа 
пбјасни нашин 
прганизације рада у 
службама 
спрпведе ппслпве 
набавке и прпдаје 
спрпведе ппслпве 
плаунпг прпмеуа 
спрпведе благајнишкп 
ппслпваое 
спрпведе 
коигпвпдсувену 
евиденцију 
пбјасни упкпве 
креуаоа 
дпкуменуације у 
привреднпм субјекуу 
ппище ппслпвне 
акуивнпсуи и сарадоу 
привреднпг субјекуа са 
пкружеоем 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
Есуеуишка 
кпмпеуенција 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

Ппслпвна екпнпмија 
Принципи екпнпмије 
Правп 
Канцеларијскп 
ппслпваое 
Рашунпвпдсувп 
Финансијскп 
ппслпваое 
Ппслпвна инфпрмауика 
Јавне финансије 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: групни, индивидуални 
 
Насуавне меупде: пракуишан рад 
 
Насуавна средсува: дневник блпк насуаве, распплпжива у кпнкреунпм привреднпм субјекуу 

 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3 и 4 разред екпнпмске щкпле – финансијски админисураупр и финансијски уехнишар, КЕЦМАН МИЛАН , РАИШЕВИЋ 

БПЖИДАР 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Ј
ав

н
е 

ф
и

н
ан

си
је

 

 

1. Увпд у јавне 

финансије  

 

 

• Суицаое знаоа п 

ппјму, предмеуу и 

знашају јавних 

финансија 

• дефинище ппјам јавних 

финансија 

• пбјасни насуанак јавних 

финансија кап сампсуалне 

наушне дисциплине 

• наведе предмеу анализе 

јавних финансија у 

савременпј држави 

• разликује специфишне 

инсуиууције јавних финансија 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблпема 

 

1. Рашунпвпдсувп 

2. Ппслпвна 

екпнпмија 

3. Финансијскп 

ппслпваое 

4. Принципи 

екпнпмије 

5. Финансијскп-

рашунпвпдсувена 

пбука 

6. Правп 

7. Наципнална 

екпнпмија 
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2. Јавни расхпди  

 

 

 

• Суицаое знаоа п 

прирпди и каракуеру 

јавних расхпда 

• дефинище јавне расхпде 

• наведе разлпге државне 

инуервенције и присусува 

јавнпг секупра 

• дефинище дпбра 

• разликује дпбра 

• наведе сурукууру и ефекуе 

јавних расхпда 

• класификује јавне расхпде 

• пбјасни пблике државне 

инуервенције прекп јавних 

расхпда 

• пбјасни разлпге и ефекуе 

јавних расхпда у пбласуи 

пбразпваоа 

• пбјасни разлпге и ефекуе 

јавних расхпда у пбласуи 

здравсува 

• пбјасни разлпге и ефекуе 

јавних расхпда у пбласуи спцијалне 

защуиуе 

3. Јавни прихпди 

 

• Суицаое знаоа 

п прирпди и 

каракуеру јавних 

прихпда 

 

• дефинище јавне прихпде 

• пбјасни сущуину јавних 

прихпда 

• класификује јавне прихпде 

• дефинище ппјам ппреза 

• наведе каракуерисуике 

ппреза 

• пбјасни расппделу ппрескпг уереуа 

• наведе криуеријуме за 

пцеоиваое ппреских 

сисуема - ефикаснпсу и 

правишнпсу 

• разликује елеменуе ппреза 

- ппреску уерминплпгију 

• наведе циљеве 
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пппрезиваоа 

• наведе врсуе ппреза 

• дефинище дпхпдак 

• наведе пснпвне пблике 

ппреза на дпхпдак 

граѐана 

• наведе каракуерисуике 

ппреза на дпхпдак 

граѐана у Републици Србији 

• наведе предмеуе 

пппрезиваоа 

• пбрашуна ппрез на 

дпхпдак граѐана (ппрез 

на зараде) 

• пппуни ппреску пријаву п 

пбрашунауим и плаёеним 

ппрезима и дппринпсима на 

зараде 

• наведе разлпге за 

пппрезиваое дпбиуи 

предузеёа 

• наведе каракуерисуике 

ппреза на дпбиу у Републици 

Србији 

• разликује елеменуе ппреза    

на дпбиу 

• пбјасни знашај ппрескпг биланса 

• сасуави ппрески биланс 

• пбрашуна висину ппреске 

пбавезе на пснпву 

ппрескпг биланса 

• пппуни ппреску пријаву на 

пснпву ппрескпг биланса 

• разликује ппрез на 

ппурпщоу и ппрез на 

дпхпдак 
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• наведе пснпвне пблике 

ппреза на ппурпщоу 

• дефинище ппрез на дпдауу 

вреднпсу 

• разликује врсуе ппреза на 

дпдауу вреднпсу 

• пбјасни знашај ппреза на 

дпдауу вреднпсу кап 

најиздащнијег ппрескпг 

прихпда у Републици Србији 

• разликује елеменуе ппреза 

на дпдауу вреднпсу 

• класификује ппреске 

пбвезнике према рпкпвима 

плаёаоа ппреза на дпдауу 

вреднпсу 

• пппуни ппреску пријаву 

• пбјасни уепријске аспекуе 

ппреза на импвину 

• наведе каракуерисуике 

ппреза на импвину у 

Републици Србији 

• разликује ппрез на 

импвину у суауици и динамици 

• разликује елеменуе ппрезана импвину 

• пбрашуна ппрез на 

импвину за разлишиуе 

ппреске пбвезнике 

• пппуни пријаву за ппрез 

на импвину разлишиуих 

ппреских пбвезника 

• наведе псуале пблике 

јавних прихпда 

4. Бучеу 

 

 

 

• Суицаое ппуребних 

знаоа п бучеуу и 

• дефинище бучеу кап 

инсуиууцију јавних 

финансија 
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 бучеускпм сисуему • наведе функције 

бучеуа 

• наведе бучеуска 

нашела 

• наведе закпнски пквир 

за бучеуски сисуем у 

Републици Србији 

• разликује функције 

урезпра 

• ппище ппсуупак 

дпнпщеоа и изврщеоаСрбији 

• наведе сурукууру 

државнпг бучеуа 

Републике Србије 

• пбјасни сурукууру 

државнпг бучеуа 

Републике Србије 

бучеуа у Републици 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, кпмбинпвана,рад на уексуу 

Насуавна средсува: уабла, узчбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

НАЦИПНАЛНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Наципнална екпнпмија  за 3. и 4. разред средоих сурушних щкпла,  ауупри: Суеван Девеуакпвиё, Биљана Гаврилпвиё, Гпјкп Рикалпвиё, 

издаваш: Завпд за учбенике, Бепград, 2016. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Н
А

Ц
И

П
Н

А
Л

Н
А

 

ЕК
П

Н
П

М
И

Ј

А
 

ПРИВРЕДНИ РАЗВПЈ 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п привреднпм развпју 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

Ушеник је у суаоу да : 

- дефинище наципналну 

екпнпмију 

- пбјасни предмеу изушаваоа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

Принципи екпнпмије, 

ппслпвна  екпнпмија, 

јавне финансије, 

предузеунищувп, 
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п екпнпмским 

ппказауељима 

наципналне екпнпмије 

- дефинище наципналну 

екпнпмију кап 

макрпекпнпмску дисциплину 

- пбјасни пднпс макрп и 

микрп екпнпмских 

дисциплина 

- разликује привредни расу и 

развпј 

- дефинище кпнцепу 

пдрживпг развпја 

- класификује факупре 

привреднпг развпја 

- наведе индикаупре 

привреднпг развпја 

- разликује пснпвне 

екпнпмске ппказауеље 

- пбјасни ппјам брууп дпмаёи 

прпизвпд 

- дефинище брууп 

наципнални дпхпдак 

- дефинище брууп 

наципнални распплпживи 

дпхпдак 

- наведе сурукууру БДП у 

урпсекупрскпм мпделу 

- наведе псуале екпнпмске 

ппказауеље 

- дефинище екпнпмски сасуав 

суанпвнищува 

- дефинище пбим и сурукууру 

рпбне размене са 

инпсурансувпм 

- укаже на знашај суепена 

заппсленпсуи 

- наведе псуале 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

финансијскп 

ппслпваое 
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индикаупрепривреднпг 

развпја 

- пбјасни индекс људскпг 

развпја  

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

 

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ 

И ЕКПНПМСКА 

ППЛИТИКА 

Суицаое пснпвних знаоа 

Ппривреднпм сисуему и 

екпнпмскпј пплиуици 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни ппјам привреднпг 

сисуема  

- наведе елеменуе 

привреднпг сисуема 

- пбјасни инсуиууције и 

прганизације кап елеменуе 

привреднпг сисуема 

- дпведе у везу екпнпмску 

пплиуику и привредни сисуем 

- наведе кљушне 

макрпекпнпмске циљеве 

- наведе врсуе екпнпмске 

пплиуике 

- дефинище ппјам уранзиције 

- пбјасни рефпрму  

привреднпг сисуема у 

уранзиципнпм перипду 

ИНТЕГРАЦИЈА СВЕТСКЕ 

ПРИВРЕДЕ 

Суицаое знаоа п 

пблицима разлпзима и 

ефекуима инуеграција 

свеуске привреде 

Ушеник је у суаоу да : 

- дефинище екпнпмске 

инуеграције 

- наведе разлпге екпнпмских 

инуеграција 

- ппище щансе глпбализације 

- дефинище СТП и наведе 

функције СТП  

- наведе меѐунарпдне 

финансијске прганизације 

- наведе регипнална 

парунерсува 

- пбјасни најслпженији пблик 

иnинуеграције – Еврппску 
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унију 

- пбјасни најслпженији пблик 

инуеграције Еврппску унију 

- наведе ппуенцијале за 

развпј ппљппривреде 

- дпведе у везу 

инфпрмаципне уехнплпгије, 

екпнпмију знаоа и пдрживи 

екпнпмски развпј 

- наведе друщувене услпве 

пдрживпг развпја 

- пбјасни спрпвпѐеое 

сурауегије пдрживпг развпја 

OДРЖИВИ РАЗВПЈ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Суицаое знаоа п 

пдрживпм развпју 

Републике Србије 

 

- наведе каракуерисуике 

привреднпг развпја 

Републике Србије у 21.веку 

- дпведе у везу исупријскп 

наслеѐе и привредни развпј 

- анализира индикаупре 

макрпекпнпмских креуаоа у 

перипду 2000-2010 

-анализира 

сппљнпургпвинске и 

финансијске упкпве у 

перипду 2000-2010 

- пбјасни преднпсуи 

,слабпсуи, щансе и преуое за 

пдрживи развпј Републике 

Србије 

- пбјасни пдрживи развпј 

привреде и друщува 

-дпведе у везу пдрживи 

развпј и защуиуу живпуне 

средине 

- пбјасни нужнпсу 

ресурукууираоа привреде 
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Републике Србије 

- наведе ппуенцијале за 

развпј ппљппривреде 

- дпведе у везу 

инфпрмаципне уехнплпгије, 

екпнпмију знаоа и пдрживи 

екпнпмски развпј 

- наведе друщувене услпве 

пдрживпг развпја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН , плакау, презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТРП IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за шеувруи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С
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Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела. 

Негпваое ппщуе кулууре. 

Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела. 

Преппзнауи суваралашки, 

прпдукуивни и уепријски 

пднпс према коижевнпсуи. 

Преппзнауи меупдплпгију 

Сппзнауи есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

умеунишкпг дела.. Имауи 

изграѐен есуеуски дпживљај 

кеижевнпг дела. Прихвауиуи 

свеуску коижевну бащуину. 

Анализирауи екпнпмске 

ппјаве у коижвним делима. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм 

умеунпщёу, 

ликпвнпм и 

музишкпм кулуурпм 
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коижевнпсуи. 

Савремена 

коижевнпсу 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

савременпм  коижевнпсуи. 

Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа. Схвауаое 

и разумеваое суила , уема и 

мпуива. Упшаваое веза 

измеѐу свеуске и српске 

коижевнпсуи. Упшаваое 

екпнпмских ппјава у делима 

савремене коижевнпсуи. 

Ппзнавауи суилске, уемауске 

и жанрпвске каракуерисуике 

савремене коижевнпсуи. 

Знауи и разумеуи ппеуику 

еппхе у Еврппи и свеуу и кпд 

нас. Имауи изражен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела. 

Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину.  

Лекуира Развијаое псеёаја за есуеуске 

и мпралне вреднпсуи. 

Развијаое и негпваое љубави 

према коизи. 

 

 

Ппзнавауи суваралащувп 

изабраних писаца. Разумеуи 

сурукууру, смисап и знашај 

пдреѐених дела. Имауи 

развијен коижевнп 

уепријски и аналиуишки 

присууп делу. 

Језик 

 

 

Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа. 

Усвајаое знаоа из синуаксе. 

Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика. Ппседпвауи знаоа и 

вещуине кпја пмпгуёавају 

писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  

нпрмпм. Сампсуалнп 

кприщёеое правпписних 

прирушника и решника. 

Ппзнавауи решенишке 

кпнсурукције 
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Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

Ппседпвауи развијену 

језишку кулууру. Негпвауи 

усменп и писменп 

изражаваое. Уппупунпсуи 

усвпјиуи кулууру усменпг и 

писменпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе. 

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и 

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 
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2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. 

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере. 

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу. 

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм. 

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву 

дела српске и свеуске коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 
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2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу. 

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе 

и уа сазнаоа уппуребљава у уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика, 

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре. 

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва. 

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву 

бирпкраускпм језику. 

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое 

лексишкпг фпнда 
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Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм 

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава 

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве. 

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа 

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа. 

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 

2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације 

недпсуају; издваја дпказну граѐу на кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим. 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 



 388 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, где, кп, 

кпликп, защуп) у 

свакпдневним уексупвима  

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, 

кпји се пднпсе на маое 

слпжене садржаје из суруке, 

укпликп се гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, ппсуавља 

пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредна кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај, усменп и 

писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван 

и аргуменупван нашин 

Unit 9. It depends how 

you look at it 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у кпјима се 

изнпси лишни суaв или ппсебнп 

гледищуе 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

Unit 10. All things hi-

tech 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и заврщи 
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дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

унапред припремљен разгпвпр, 

ппд услпвпм да је лице у лице са 

сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу да 

уражи ппмпё пд сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани свпј суав, 

разјасни несппразуме 

- иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе приказе 

исупг дпгаѐаја у 

разлишиуим медијима 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, других 

људи и заједница. 

 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе 

узрпке грещке. 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу 

и ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа 

ИКТ средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ-а и у 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да би 

саппщуип инфпрмацију 

или указап на лишни суав 

или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају или 

са сасуанка 

-писменп кпнкурище за 

неки ппсап 

-на изразиуији нашин впди 

мпнплпщки уип излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи прецизније и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои из 

свпг пкружеоа, пписује 

прпщле акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 
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планпве, радне задауке и 

нашин прганизпваоа 

-даје релевануне ппдауке 

са неке презенуације или 

из дискусије везане за 

суруку 

пднпсу на уп пдгпвпрнп 

ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације. 

Ушеник уппреѐује 

разлишиуа мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да 

пбјасни щуа су преднпсуи 

и слабе суране 

разлишиуих рещеоа и да 

се ппредели за бпље 

рещеое. 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и сараднике, 

Unit 12. Telling it how 

it is 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе прилагпѐених уексупва 

преппзнајуёи пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним уексупвима 

(рекламе, пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима  (фпрмулари, 

щеме, извещуаји, рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и правилнп их 

кприсуи, кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Unit 4 Import - export 

 

Суицаое знаоа п 

свеускпј ургпвини, 

оенпм исупријскпм 

развпју, 

Ушеници разумеју и уумаше 

суешена знаоа п свеускпј 

ургпвини, оеним 

прганизацијама и ппјмпвима, 
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прганизацијама, 

прпблемима и 

свпјсувеним 

ппјмпвима и 

впкабулару. 

Псппспбљаваое 

ушеника за рад у 

уиму приликпм 

рещаваоа 

прпблемских 

сиууација. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

брпјиве и небрпјиве 

именице. 

Прпщириваое 

знаоа ппуребних за 

успещнп впѐеое 

уелефпнских 

разгпвпра. 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

мемпрандума. 

 

успещнп сараѐују приликпм 

рещаваоа прпблема ппщуујуёи 

мищљеоа и суавпве других, 

знају правилнп да кприсуе 

брпјиве и небрпјиве именице, 

успещнп кприсуе реши и фразе у 

кпмплексинијим уелефпнским 

разгпвприма, сампсуалнп пищу 

мемпрандуме ппщуујуёи фпрму 

и садржину. 

 

а дискусију заснива на 

аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике 

кап једнакп вредне 

ауупнпмне пспбе и 

оихпва људска и 

маоинска права и уакп 

щуп се супрпусуавља 

разлишиуим фпрмама 

насиља и 

дискриминације.  

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 
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према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

 

Изражава се у 

елекурпнскпм пблилку 

кприщёеоем 

пдгпварајуёих  ИКТ 

средсуава, укљушујуёи 

мууимедијалнп 

изражаваое и 

изражаваое са 

елемеунима фпрмалнп 

дефинисаних нпуација 

каракуерисуишних за 

кприщёена ИКТ средсува 

(нпр. адресе, упиуи, 

кпманде, фпрмуле, 

прпцедуре и сл. 

изражене у пдгпварајуёпј 

нпуацији). 

 

 

Unit 5 Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6 Retail 

 

 

Суицаое знаоа п 

маркеуингу, рпбним 

маркама и 

ппнащаоу 

ппурпщаша. 

Рад на изради 

маркеуинщкпг 

мауеријал 

кприсуеёи медије и 

преухпдна знаоа 

кап и презенупваое 

свпјих идеја. 

Псппспбљаваое 

ушеника за правилну 

уппуребу мпдалних 

Ушеници разумеју ппјмпве 

маркеуинга и рпбних марки и 

оихпвпг ууицаја на ппнащаое 

ппурпщаша, израѐују 

маркеуинщке презенуације и 

рекламе, преузимају разлишиуе 

улпге и ппслпвнпј кпмуникацији, 

презенуују свпј рад крпз јавни 

насууп, правилнп кприсуе 

мпдалне глагпле и везнике. 

 

Ушеници су уппзнауи са 

прпцеспм малппрпдаје и 

велепрпдаје, усвпјили су 

ппуребан впкабулар и смисленп 
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глагпла (can, must, 

need to, may should).  

Псппспбљаваое 

ушеника за правилну 

уппуребу везника 

(so that,this 

means,that’s 

why/so). 

Уппзнаваое ушеника 

са ппјмпвима 

велепрпдаје и 

малппрпдаје и 

уерминплпгије 

везане за прпцес 

куппвине. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије и лишнп 

искусувп кап извпр 

инфпрмација упкпм 

рещаваоа 

прганизаципних 

прпблема. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуи  

пблике будуёег 

времена са 

мпдалним глагплпм 

will. 

Усвајаое 

впкабулара 

неппхпднпг за 

даваое инсурукција 

и оихпва пракуишна 

уппуреба кпд 

инуернеу ургпвине. 

га кприсуе, кприсуе разнпврсне 

извпре инфпрмација упкпм 

пракуишнпг рада на рещаваоу 

прпблема, ефекуивнп кприсуе 

будуёе пблике са мпдалним 

глагплпм will за изражаваое 

намера и предвиѐаоа, усвпјили 

су впкабулар и ефекуивнп дају 

упуусува упкпм инуернеу 

ургпвине, сппспбни су да 

сампсуалнп напищу 

мемпрандум. 
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Уппзнаваое ушеника 

у прпцес писаоа 

мемпрандума, 

фпрмпм и 

садржинпм. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

 

 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 

П
   

  В
 А

 С
 П

 

И
 Т

 А
 О

 Е
  

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 
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ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи 

и уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на оима 

 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое есуеуских 

вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу ( 

леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их 

на щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 
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ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

MATEMATИKA 

 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

 ПРИВРЕДНЕ 

 

МАТЕМАТИКЕ 

 

 

 

• Суицаое пснпвних знаоа и 

примена прпсупг камаунпг 

рашуна 

• Суицаое пснпвних знаоа из 

слпженпг камаунпг рашуна 

• Примена слпженпг камаунпг 

рашуна у рашуну улпга 

• Примена слпженпг камаунпг 

рашуна у рашуну ренуе 

 

• примени пснпвну 

прпппрцију 

прпсупг камаунпг рашуна 

за 

време дауп у гпдинама, 

месецима, данима 

• израшуна инуерес на 

пснпву 

камаунпг брпја и камаунпг 

кљуша 

• израшуна камауу на 

вище 

сума 

• примени камауни рашун 

вище суп и ниже суп 

• примени уермински 

рашун, 

ескпнупваое меница, 

рашун щуеднпг улпга 

• израшуна месешну 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникација и 

сарадоа, рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенција за 

ушеое,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Рашунпвпдсувп 

Суауисуика 

Пснпви екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Предузеунищувп 

Маркеуинг 
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пуплауу 

кпд ппурпщашких кредиуа 

• примени верижни рашун 

у 

прпблемима прпдаје и 

куппвине валууа 

• преппзна разлику 

измеѐу 

прпсупг и слпженпг 

камаунпг 

рашуна 

• пбјасни ппјам 

декурзивнпг 

пбрашунаваоа инуереса 

• израшуна увеёану 

вреднпсу 

главнице 

• израшуна време и 

камауну 

суппу 

• израшуна ппшеуну 

вреднпсу 

главнице 

• израшуна слпжену 

камауу 

• пбјасни ппјам 

кпнфпрмне 

камауне суппе 

• пдреди увеёану 

вреднпсу 

вище перипдишних улпга 

приулагаоу ппшеукпм и 

крајемперипда 

• израшуна брпј улагаоа 

• израшуна камауну суппу 

• пбјасни ппјам садащое 
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(ппшеуне) вреднпсуи вище 

перипдишних сума кпје се 

исплаёују ппшеукпм или 

крајем  перипда                                   

• израшуна збир 

дискпнупваних вреднпсуи 

• пдреди вреднпсу 

исплауе 

крајем и ппшеукпм 

перипда                                               

• израшуна брпј исплауа 

• израшуна вреднпсу 

камаунесуппе 

 

       З А Ј А М 

 

• Суицаое пснпвних знаоа п 

елеменуима зајма 

• Пвладаваое ппсуупкпм 

ампруизације ппсуупкпм зајма 

• Суицаое пснпвних знаоа п 

кпнверзији зајма 

 

• разликује врсуе зајмпва 

• пбјасни смисап 

ампруизације зајма 

• пбјасни ппјам ануиуеуа, 

пуплауе, инуереса, 

пуплаёенпг 

дела дуга и псуаука дуга 

• ппвезује елеменуе зајма 

и даих израшуна 

• израшуна ануиуеу 

• израшуна камауну суппу 

• израшуна брпј перипда 

пуплаёиваоа 

• израшуна изнпс дуга на 

ппшеуку пбрашунскпг 

перипда 

• израшуна инуерес и 

пуплауу 

за билп кпји перипд 

ампруизације зајма 

• сашини ампруизаципни 

план 

• изврщи кпнурплу 
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ваљанпсуи 

ампруизаципнпг плана 

• сашини план 

ампруизације 

зајма ппдељенпг на 

пбвезнице 

• пбјасни ппјам 

кпнверзије 

зајма 

• преппзна прпмену 

услпва 

пуплаёиваоа зајма 

• пдреди нпви ануиуеу 

накпн 

прпмене времена 

ампруизације или 

прпмене 

камауне суппе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува: збирка,финансијке уаблице,калкулаупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са 

сурукуурпм и 

прганизацијпм 

друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да 

пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих 

прпписа. 

Уппзнаваое са 

пснпвним пдлпкама 

правпсуднпг сисуема 

Схвауи знашај усуава 

кап највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  

знаоа п људским 

правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу 

права и да схвауи 

знашај да се права 

оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне 

ппделе људских права 

и зна да преппзна 

пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа 

пснпвних знаоа п 

кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама 

и пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби 

да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое 

разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј 

и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 
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Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

 

 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдсувп за 3. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнаниё Лекп 

                         Збирка задауака за 3.  разред екпнпмске щкпле, мр Валенуина Малещевиё, Вера Кпчп, Завпд за учбенике; Закпн п рашунпвпдсуву; МРС; 

Финансијскп рашунпвпдсувп за екпнпмски факулуеу, др Кауа Ј. Щкариё;  Аналиуишки кпнуни план, Савез рашунпвпѐа и ревпзпра Србије 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп 

 

1. Евиденција 

прпизвпднпг прпцеса 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

евиденуираое прпцеса 

прпизвпдое 

Развијаое свесуи 

ушеника п знашају 

правилнпг ууврѐиваоа 

цене кпщуаоа збпг 

оенпг ууицаја на 

резулуау ппслпваоа 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

разликује финансијскп и 

ппгпнскп коигпвпдсувп 

преузме ппшеуне залихе 

иденуификује расхпде 

прпиизвпднпг предузеёа 

пбрашуна ампруизацију        ( 

ариумеуишкп дегресивна, 

гепмеуријскп дегресивна, 

функципнална меупда ) 

преузме ппслвне расхпде за 

пбрашун цене кпщуаоа 

сасуави ппгпнски пбрашунски 

лису 

лпцира урпщкпве пп месуима 

насуанка 

расппреѐује урпщкпве са 

месуа насуанка на нпсипце 

Припрема ушеника за 

цилпживпунп ушеое.  

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде  ушеоа, 

правилнп пдваја биунп 

пд небиунпг и уме да 

прпцени суепен у кпме 

је савладап градивп 

Негпваое кулууре 

дијалпга крпз 

изражаваое 

сппсувенпг мищљеоа, 

суавпва, псеёаоа и 

увереоа на ппзиуиван 

и аргуменупван нашин 

Има свесу п упме да је 

за дпнпщеое 

исправних ппслпвних 

Принципи екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Правп 

Финансијскп 

рашунпвпдсувена пбука 

Финансијскп 

ппслпваое 

Ревизија 

Предузеунищувп 

Јавне финансије 

Суауисуика 
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урпщкпва 

евиденуира и расппреѐује 

урпщкпве у ппгпнскпм 

коигпвпдсуву 

сасуави калкулацију цене 

кпщуаоа у маспвнпј и 

серијскпј прпизвпдои 

евиденуира залихе гпупвих 

прпизвпда пп планским и пп 

суварним ценама кпщуаоа 

евиденуира прпдају гпупвих 

прпизвпда крпз финансијскп 

и ппгпнскп коигпвпдсувп       ( 

пп планскпј и суварнпј цени 

кпщуаоа ) 

пдлука ппуребнп 

имауи квалиуеуне 

ппдауке и 

инфпрмације. Уме да 

прпцени ппузданпсу 

ппдауака. Кприсуи 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, пбраду, 

приказ, упуребу и 

шуваое ппдауака 

Вреднује пдабранп 

рещеое и упшава 

оегпве дпбре и лпще 

суране. Прауи примену 

пдабранпг рещеоа. 

Анализира прпблемску 

сиууацију и рещава 

прпблем 

Кпнсурукуивнп, 

креауивнп и 

аргуменупванп 

дппринпси раду групе 

Има предузеунишке 

сппспбнпсуи 

 

2.Ууврѐиваое резулуауа 

ппслпваоа прпизвпднпг 

предузеёа 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

резулуауа ппслпваоа 

прпизвпднпг предузеёа 

Развијаое свесуи 

ушеника п улпзи и 

знашају рашунпвпдсува 

и рашунпвпдсувених 

инфпрмација у 

ппслпвнпм пдлушивоу 

и кпурпли ппслпваоа 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

вреднује залихе гпупвих 

прпизвпда на крају 

пбрашунскпг перипда у 

ппгпнскпм коигпвпдсуву 

евиденуира прпмену 

вреднпсуи залиха гпупвих 

прпизвпда у финансијскпм 

коигпвпдсуву на крају 

пбрашунскпг перипда 

прпцени ефекуе ууицаја 

прпмене вреднпсуи залиха на 

финансијски резулуау 

ууврѐује и евиденуира дпбиу 

и расппделу дпбиуи у 

прпизвпднпм предузеёу 

ууврѐује и евиденуира 

губиуак и ппкриёе губиука у 

прпизвпднпм предузеёу 

пбјасни нашин пппуоаваоа 
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пригиналних пбразааца 

биланса суаоа и успеха 

прпизвпднпг предузеёа    

3.Израда 

рашунпвпдсувених 

изещуаја 

Псппспбљаваое 

ушеника за сасуављаое 

финансијских 

извещуаја 

Развијаое свесуи 

ушеника п 

неппхпднпсуи 

перипдишнпг 

извещуаваоа за 

ппуребе планираоа 

анализе и кпнурпле 

ппслпвоа 

 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

пбјасни знашај финансијскпг 

извещуаваоа 

наведе финансијске 

извещуаје према важеёим 

прпписима 

сасуави Биланс суаоа на 

пригиналнпм важеёем 

пбрасцу на пснпву дауих 

ппдауака 

сасуави Биланс успеха на 

пригиналнпм важеёем 

пбрасцу на пснпву дауих 

ппдауака 

сасуави изещуај п упкпвима 

гпупвине на пригиналнпм 

важеёем пбрасцу на пснпву 

дауих ппдауака 

сасуави извещуај п 

прпменама на капиуалу на 

пригиналнпм важеёем 

пбрасцу на пснпву дауих 

ппдауака 

сасуави Суауисуишки анекс на 

пригиналнпм важеёем 

пбрасцу на пснпву дауих 

ппдауака 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, акуивнп пријенуисана насуава, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: дијалпщка, мпнплпщкп дијалпщка,меупд илусурације, меупд симулације, меупд демпнсурације, рад на уексуу, суудије слушаја, игра 

улпга, 
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Насуавна средсува: ушипница, уабла, креда, слике, щеме, панп, учбеник, инуернеу, насуавни лисупви, пригинална дпкуменуација, щуампани мауеријал 

насуавника или ушеника  

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Банкарскп ппслпваое за III разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 2005, Бпркп Крсуиё, Александар 

Живкпвиё, Пеуар Бпјпвиё; Инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

Ф
и

н
ан

си
јс

кп
 п

п
сл

п
ва

о
е 

 
Банкарске 
финансије 
 

Суицаое пснпвних знаоа п 
банкама и банкарсуву  
Уппзнаваое са пснпвним 
врсуама банкарских и 
небанкарских финансијских 
прганизација  
Уппзнаваое са улпгпм, 
задацима и прганизацијпм 
ценуралне банке  
Суицаое пснпвних знаоа п 
улпзи, псниваоу, 
прганизацији и управљаоу 
ппслпвним банкама 
 

Мпёи да пбјасни ппјам 
банке и насуанак и развпј 
банкарсува  
Знауи да класификује 
банкарске и небанкарске 
финансијске прганизације 
и пбјасни оихпву улпгу и 
знашај  
Знауи щуа је пснпвна улпга 
ценуралне банке, какп се 
прганизује и кпје су јпј 
надлежнпсуи  
Мпёи да ппище улпгу 
ппслпвних банака у 
савременпм ппслпваоу, 
кап и нашин прганизпваоа 
ппслпвних банака 

Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Вещуина кпмуникације 
Рещаваое прпблема 
Вещуина сарадое 
  

Пснпви екпнпмије 
Рашунпвпдсувп 
Правп 
Канцеларијскп 
ппслпваое 
Ревизија и кпнурпла 
Суауисуика 
 

 
Бакарски ппслпви 
 

Суицаое пснпвних знаоа п 
врсуама банкарских ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и каракуерисуикама 

Суицаое пснпвних знаоа 
п врсуама банкарских 
ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
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пасивних банкарских ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и каракуерисуикама 
акуивних банкарских ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и каракуерисуикама 
неууралних банкарских 
ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и каракуерисуикама 
сппсувених банкарских 
ппслпва 
Исуицаое знашаја 
финансијскпг ппуенцијала и 
финансијскпг пласмана  
 
Суицаое пснпвних знаоа п 
елекурпнскпм банкарсуву  
Суицаое пснпвних знаоа п 
фпндпвима банке 

врсуама и 
каракуерисуикама 
пасивних банкарских 
ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и 
каракуерисуикама 
акуивних банкарских 
ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и 
каракуерисуикама 
неууралних банкарских 
ппслпва  
Уппзнаваое са знашајем, 
врсуама и 
каракуерисуикама 
сппсувених банкарских 
ппслпва 
Исуицаое знашаја 
финансијскпг ппуенцијала 
и финансијскпг пласмана  
Суицаое пснпвних знаоа 
п елекурпнскпм 
банкарсуву  
Суицаое пснпвних знаоа 
п фпндпвима банке 

Ппвезанпсу 
предузеёа и 
финансијских 
прганизација 

Схвауаое неппхпднпсуи и 
нашина ппвезиваоа 
предузеёа и финансијских 
прганизација  
Суицаое пснпвних знаоа п 
банкама и меначменуу  
Разумеваое ппуребе и 
нашина пбављаоа кредиуне 
анализе  
Разумеваое ппсуупка 
пдпбраваоа кредиуа и 
мпниупринга 

Мпёи да пбјасни разлпге и 
нашине ппвезиваоа 
предузеёа и финансијских 
прганизација  
Знауи улпгу и знашај 
банкарскпг меначменуа 
Мпёи да пбјасни 
неминпвнпсу пбављаоа 
кредиуне анализе и 
разликује нашине врщеоа 
анализе  
Ппзнавауи прпцедуру 
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Разликпваое пблика 
финансираоа   
Схвауаое знашаја израде 
бизнис плана и ппзнаваое 
пснпвних елеменауа бизнис 
плана 
 

пдпбраваоа кредиуа  
Умеуи да пбјасни знашај и 
нашине пбављаоа 
мпниупринга 
Ппзнавауи пблике 
финансираоа и оихпве 
каракуерисуике   
Разумеуи знашај израде 
бизнис плана и мпёи да 
пбјасни пснпвне елеменуе 
бизнис плана 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, рад у парпвима и индивидуални. 
 
Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, уексу – меупда, меупда демпнсурације и писани радпви. 
 
Насуавна средсува: уексууелна, визуелна, аудип-визуелна, ппмпёнп-уехнишка. 

 

ФИНАНСИЈСКП РАШУНПВПДСТВЕНА ПБУКА 

ЛИТЕРАТУРА: Прирушник за рад у вирууелнпм предузеёу 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Ф
и

н
ан

си
јс

кп
-р

аш
ун

п
вп

д
су

ве
н

а 
 

п
б

ук
а 

 
Ппщуи и 
кпмерцијални 
ппслпви 
прпизвпднп-
ургпвинскпг  
привреднпг друщува 
 

Развијаое вещуина у 
пбављаоу ппщуих и 
кпмерцијалних  
ппслпва 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник 
ёебиуи у суаоу да: 
Припреми и прганизује рад  у 
ппщупј и кпмерцијалнпј служби; 
Набави рпбу на дпмаёем 
уржищуу за извпз; 
Изради девизни ценпвник; 
Прпда увезену  рпбу на дпмаёем 
уржищуу; 
Завпди дпкуменуацију; 
Креира и пппуоава 
дпкуменуацију; 

Кпмпеуенција је сашиоена пд 
знаоа, вещуине и вреднпсуи. 
Кпмепеуенуан ушеник зна  
шиоенице, зна какп уреба да 
уради, мпже уп да уради и 
ради уп са пдреѐеним 
увереоем. 
Ушеници на пснпву знаоа кпје 
су суекли у шеуврупм разреду 
из предмеуа финансијскп-
рашунпвпдсувена пбука, мпгу 
да ураде ппщуе и 

 
Принципи 
екпнпмије; 
Ппслпвна 
екпнпмија;  
Канцеларијскп 
ппслпваое; 
Правп;  
Рашунпвпдсувп; 
Финансијскп 
ппслпваое; 
Рашунарсувп и 
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Прауи реализацију акуивнпсуи 
ппщуе и кпмерцијалне службе; 
Примеоује закпнске прпписе; 
Сараѐује са рашунпвпдсувенпм 
службпм; 
Сасуавља извещуаје; 
Шува дпкуменуацију и пдлаже је 
у регисураупре; 
Ппщуује принципе 
екпнпмишнпсуи ппщуе-
кпмерцијалне службе. 

кпмерцијалне ппслпве, 
рашунпвпдсувене ппслпве, 
сппљнп-ургпвинске ппслпве 
прпизвпднп-ургпвинскпг 
привреднпг друщува, 
гпдищое извещуаваое и  да 
кприсуе прпграме за 
коигпвпдсувене ппслпве. 
Кап најрелевануније за 
адеквауну припрему  ушеника 
за будуёи живпу, мпгу се 
издвпјиуи следеёе 
меѐупредмеуне 
кпмпеуенције: 
Кпмпеуенција за целпживпунп 
ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву 
Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 
Пдгпвпран пднпс према 
пкплини 
Есуеуишка кпмпеуенција 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 

инфпрмауика; 
Преузеунищувп; 
Суауисуика; 
Јавне финансије; 
Мауемауика; 
Српски језик и 
Енглески језик. 

 
Рашунпвпдсувени 
ппслпви 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 
 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
ппслпва 
рашунпвпдсувене 
евиденције 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
Планира акуивнпсуи 
рашунпвпдсувене службе;  
Спрпведе ппсуупак кпнурпле, 
спруираоа и архивираоа 
коигпвпдсувених дпкуменауа 
везаних за прпизвпдоу и 
ургпвину; 
Пбавља плауни прпмеу у  земљи 
и инпсурансуву; 
Примеоује закпнске прпписе; 
Коижи ппслпвне прпмене у 
налпгу за коижеое и у 
ппслпвним коигама; 
Коижи прихпде и расхпде; 
Пбрашунава и коижи зараде; 
Пбрашунава и коижи ПДВ; 
Пбрашунава и коижи прихпве и 
расхпде; 
Коижи прпдају гпупвих 
прпизвпда; 
Сасуави и коижи калкулацију; 
Сасуави и коижи ППЛ; 
Сасуавља прпбни биланс; 
Сасуавља дневне и перипдишне 
извещуаје п  раду; 
Ппщуује принципе 
екпнпмишнпсуи и ефикаснпсуи 
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рашунпвпдсувене службе. 

 
Сппљнп-ургпвински 
ппслпви 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 

Суицаое вещуина и 
рууине за пбављаое 
сппљнп-ургпвинских 
ппслпва 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 
 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник  ёе 
биуи у суаоу да: 
Припреми и прганизује рад 
сппљнп-ургпвинске службе; 
Впди кпресппденцију са 
инпсураним купцем; 
Сасуавља рашун; 
Сасуавља и щаље дпкуменуацију 
за щпедиуера; 
Изради дпкуменуацију 
изврщенпг извпза; 
Впди кпресппнденцију са 
инпсураним дпбављашем; 
Сасуавља и щаље дпкуменуацију 
за щпедиуера у вези са увпзним 
ппслпм; 
Сасуавља увпзну калкулацију; 
Сараѐује са рашунпвпдсувенпм и 
кпмерцијалнпм службпм; 
Кприсуи инфпрмауишку 
уехнплпгију; 
Сисуемауизује дпкуменуацију; 
Сасуавља извещуаје п раду; 
Врщи елекурпнску защуиуу 
ппдауака. 

 
Гпдищое 
извещуаваое 
 
 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
ппслпва везаних за 
заврщни рашун 
прпизвпднп-
ургпвинскпг 
привреднпг друщува 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник  ёе 
биуи у суаоу да: 
Сасуави извпд из аналиуишке 
евиденције; 
Усагласи аналиуишку са 
синуеуишкпм евиденцијпм; 
Пбрашуна псуварену разлику у 
цени и псуварени ПДВ; 
Пппище средсува; 
Сасуави пбрашун ампруизације; 
Сасуави закљушни лису; 
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Сасуави Ппрески биланс, биланс 
суаоа, биланс успеха; 
Прпкоижи финансијски 
резулуау; 
Заувпри ппслпвне коиге. 

 
Кприщёеое 
прпграма за 
коигпвпдсувене 
ппслпве 

Суицаое вещуина и 
рууине за 
кприщёеое 
коигпвпдсувенпг 
прпграма 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник  ёе 
биуи у суаоу да: 
Кприсуи пдгпварајуёи прпграм за 
коигпвпдсувп; 
Припреми финанскијске 
извещуаје ппмпёу прпграма за 
коигпвпдсувп; 
Прпцени вреднпсуи елекурпнске 
пбраде ппдауака. 

 
Блпк насуава 
 

Суицаое знаоа и 
вещуина на 
ппслпвима 
финансијскпг 
извещуаваоа у 
реалним 
прпизвпднп-
ургпвинским 
друщувима. 

Пп заврщеуку мпдула, ушеник  ёе 
биуи у суаоу да: 
Ушесувује у сасуављаоу ппреских 
извещуаја; 
Сасуавља финансијске извещуаје;  
Спрпведе пппис; 
Сагледа упкпве креуаоа увпзнп-
извпзне дпкуменуације; 
Ушесувује у ппслпвима рекламе и 
прппаганде; 
Евиденуира ппслпвне прпмене у 
коигпвпдсуву. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда.  На ппшеуку свакпг мпдула ушенике уппзнауи са циљевима и исхпдима насуаве, пднпснп ушеоа, 
планпм рада и нашинима пцеоиваоа. Мпдули се реализују крпз пбраду у урајаоу пд 111 шаспва и псуале уиппве шаспва у урајаоу пд 13 шаспва. 
Предвиѐена је и блпк насуава у урајаоу пд 90 шаспва.  Пдељеое се дели на две групе приликпм рализације вежби. Насуава се реализује у бирпима за 
финансијакп-рашунпвпдсувену пбуку.  Пцеоиваое: праёеое псуваренпсуи исхпда, прегледаое дпкуменуације, писани извещуај, сампсуални пракуишни 
рад, презенуација и ппсмаураое индивидуалнпг и уимскпг рада 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални. 
Насуавне меупде: Пракуишан рад, дијалпщка меупда. 
Насуавна средсува: Кпмпјууер, щуампаш пригинална дпкуменуа, регисураупр: уабла, креда, учбеник. 

 

СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске щкпле, Дауа Суауус, 2013, Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё  
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
уа

уи
су

и
ка

 

 

 

Увпд у суауисуику 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п суауисуици и 

пснпвним суауисуишким 

ппјмпвима  

 

Ушеник је у суаоу да:  

- дефинище ппјам „суауисуика“ 

- наведе предмеу суауисуишкпг 

исураживаоа 

- наведе пбласуи суауисуике 

- дефинище пснпвни скуп 

- дефинище узпрак 

- пбјасни знашеое јединице 

ппсмаураоа 

- пбјасни знашеое ппјма „прпменљива“ 

- пбјасни знашеое ппјма „ппдауак“ 

- разликује сурукуурне и временске 

серије 

- наведе извпре ппдауака 

 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

- Кпмуникација 

- Рашунпвпдсувп 

- Финансијскп 

рашунпвпдсувена  

пбука 

- Предузеунищувп  

- Ппслпвна 

eкпнпмија 

- Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

- Ппслпвна 

инфпрмауика 

- Јавне финансије  

- Мауемауика 

 

 

Дескрипуивна 

суауисуика  

 

- Суицаое пснпвних 

знаоа п прикупљаоу, 

среѐиваоу, пбради и 

приказиваоу  ппдауака  

- Суицаое пснпвних 

знаоа п мерама 

ценуралне уенденције 

и мерама дисперзије, 

кап и мпгуёнпсуима 

оихпве примене  

Ушеник је у суаоу да:  

- дпведе у везу прикупљаое, 

среѐиваое и пбраду ппдауака 

- дефинище циљ исураживаоа 

- наведе врсуе мерних скала 

- наведе меупде прикупљаоа ппдауака 

- пбјасни разлишиуе меупде 

прикупљаоа ппдауака 

- разликује серије сурукууре и 

временске серије 

- направи пдгпварајуёе суауисуишке 

уабеле у функцији суауисуишкпг 

исураживаоа 

- илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у правпугапнпм  кппрдинанунпм 

 сисуему кприщёеоем спфувера 
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- илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у ппларнпм кппрдинаунпм сисуему 

кприщёеоем спфувера 

- илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у ван кппрдинаунпм сисуему 

кприщёеоем спфувера 

- пдредиуи адеквауну  врсуу графишкпг 

приказа за презенуацију разлишиуих 

резулуауа  суауисуишкпг исураживаоа   

- наведе мере ценуралне уенденције 

негруписних ппдауака 

- дефинище ариумеуишку средину 

негруписаних ппдауака 

- дефинище медијану кап меру 

ценуралне уенденције 

- дефинище мпдус кап меру ценуралне 

уенденције 

- дпведе у везу пднпс измеѐу 

ариумеуишке средине, медијане и 

мпдуса 

- наведе мере дисперзије негруписаних 

ппдауака 

- дефинище инуервал варијације 

- дефинище варијансу 

- дефинище суандардну девијацију 

- пбјасни ариумеуишку средину, 

варијансу и суандардну девијацију 

груписаних ппдауака 

- дефинище гепмеуријску средину 

- дефинище хармпнијску средину 

- израшуна мере ценуралне 

уенденције кприщёеоем спфувера 

- израшунава мере дисперзије 

кприщёеоем спфувера 

 

Прпсуа линеарна 

- Суицаое пснпвних 

знаоа п прпсупј 

Ушеника је у суаоу да:  

- наведе циљеве регресипне и 
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регресија и 

кпрелација 

 

линеранпј регресији и 

кпрелацији 

кпрелаципне анализе 

- дефинище ппјам регресије, пднпснп 

линеарнпг регресипнпг мпдела  

- дефинище дијаграм распрщенпсуи 

(расуураоа) 

- пбјасни меупд најмаоих квадрауа 

- наведе мпгуёнпсуи примене прпсуе 

линеране регресије 

- дефинище суандардну грещку 

регресије 

- дефинище кпефицијену 

деуерминације 

- дефинище линеарну кпрелацију 

- дефинище кпефицијену прпсуе 

линеарне кпрелације 

- анализира на кпнкреунпм примеру 

уппуребу прпсупг линеранпг 

регресипнпг мпдела кприщёеоем 

спфувера 

 

 

Индексни брпјеви и 

анализа 

временских серија 

- Суицаое пснпвних 

знаоа п индексним 

брпјевима и анализи 

временских серија 

- Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

индексних брпјева и 

анализе временских 

серија на кпнкреуним 

емпиријским 

примерима 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- дефинище ппјам  „индексни брпјеви“ 

- разликује врсуе индексних брпјева 

- дефинище индивидуалне индексе 

- израшуна индивидуалне индексе 

кприщёеоем спфувера 

- анализира на кпнкреуним примерима 

израшунауе индивидуалне индексе 

- дефинище групне индексе 

- разликује меупде кпнсурукције 

групних индекса 

- израшуна групне индексе меупдпм 

агрегауа кприщёеоем спфувера 

- израшуна групне индексе меупдпм  

прпсешних цена кприщёеоем спфувера  

- израшуна индексе зарада на 

кпнкреуним примерима кприщёеоем 
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спфувера 

- израшуна индексе прпдукуивнпсуи 

рада на кпнкреуним примерима 

кприщёеоем спфувера 

- анализира израшунауе резулуауе 

индекса зарада и индекса 

прпдукуивнпсуи 

- пбјасни анализу временских серија 

- дефинище ппјам „уренд кпмппнеуа“ 

- дефинище ппјам „линеарни уренд“ 

- дефинище ппјам „експпненцијални 

уренд“ 

- дефинище ппјам „сезпнска 

кпмппненуа“ 

- разликује меупде мереоа сезпнских 

варијација 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу, рад на задауку, демпнсурауивна 

Насуавна средсува: учбеник, збирка, радни лисупви, насуавни лисуиёи 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп 

и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и 

знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое 

пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе адеквауне примере 

предузеунищува из лпкалнпг 

пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблема 

Сви сурушни 

предмеуи за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, 

екпнпмика 

предузеёа, 
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предузеунишким 

кпнцепупм у савременпм 

ппслпваоу, 

 

 

- пбјасни знашај мпуиваципних 

факупра у предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе нашине 

пуппшиоаоа ппсла у лпкалнпј 

заједници 

меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, 

маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија 

и др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

    маркеуинг план 

 

  развијаое сппспбнпсуи 

за упшаваое, 

фпрмулисаое и прпцену 

ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима бизнис 

плана, 

- уппзнаваое са 

елеменуима маркеуинг 

плана, 

- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за 

уимски рад. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- примени креауивне уехнике 

избпра, селекције и вреднпваоа 

ппслпвних идеја, 

- преппзна садржај и знашај 

бизнис плана, 

- исуражи меѐуспбнп делпваое 

факпра кпји ууишу на уржищуе: 

цена, прпизвпд, месуп и 

прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и развија 

индивидуалну маркеуинг 

сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради маркеуинг 

план у прппреми бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план кап 

деп сппсувенпг бизнис плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са 

урпшкпвима, 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве меначменуа 

услуга/ прпизвпдое, 
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инвесуицијама и 

кпнцепупм прелпмне 

уашке ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима 

управљаоа 

прпизвпдопм/ услугама и 

људским ресурсима, 

- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- даваое пснпвних 

упуусуава где дпёи дп 

неппхпдних инфпрмација. 

 

 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе урпщкпва, 

цену кпщуаоа и инвесуиције, 

- израшуна праг ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 

- пбјасни знашај прпизвпднпг 

плана и изради прпизвпдни план 

за сппсувену бизнис идеју у 

најједнпсуавнијем пблику, 

- увиѐа знашај планираоа и 

пдабира људских ресурса за 

ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- схвауи важнпсу непрекиднпг 

инпвираоа прпизвпда и услуига, 

- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну фпрму 

привредне акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за сппсувену 

бизнис идеју. 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја 

биланса суаоа,  биланса 

успеха и упкпва гпупвине 

кап најважнијих 

финансијских извещуаја у 

бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг 

мпуива ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и ууврди 

ппслпвни резулуау на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у пдгпварајуёим 

инсуиууцијама п свим 
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релевануним пиуаоима пд 

знашаја за ппкреуаое бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план за 

сппсувену бизнис идеју 

сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника, 

- презенуује финансијски план за 

свпју бизнис идеју. 

 

5.  Ушенишки 

прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу 

све делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника 

за вещуине презенуације 

бизнис плана. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све ураѐене 

делпве бизнис плана, 

- изради кпнашан (једнпсуаван) 

бизнис план за сппсувену бизнис 

идеју, 

- презенуује бизнис план у пквиру 

јавнпг шаса из предмеуа 

Предузеунищувп. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 

 

РЕВИЗИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Ревизија , Екпнпмски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду , Мирпслав Тпдпрпвиё, Савка Вуёкпвиё-Милууинпвиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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РЕВИЗИЈА  

 

 

Увпд у ревизију 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п ппјму, улпзи и 

знашају ревизије  

• разликује рашунпвпдсувп и 

ревизију 

• дефинище ревизију 

• наведе пснпвну улпгу и знашај 

ревизије 

• разликује врсуе ревизије 

• наведе сврху и циљеве ревизије 

• пбјасни знашај рашунпвпдсувених 

и ревизијских суандарда 

• дефинище ппјам ревизпр  

• наведе врсуе ревизпра 

• разликује зваоа ревизпра 

• наведе најппзнауије ревизпрске 

куёе у свеуу и у Републици Србији 

• укаже на знашај еуике за 

рашунпвпѐе и ревизпре 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблпема 

 

- Рашунпвпдсувп 

- Ппслпвна екпнпмија 

- Финансијскп 

ппслпваое 

- Принципи екпнпмије 

- Финансијскп-

рашунпвпдсувена пбука 

- Правп 

- Наципнална 

екпнпмија  

 

 

Инуерна 

кпнурпла и 

инуерна 

ревизија 

 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п ппјмпвима 

инуерне кпнурпле и 

инуерне ревизије 

• дефинище инуерне кпнурпле 

• наведе знашај инуерне кпнурпле 

• разликује врсуе инуерне 

кпнурпле 

• наведе кпмппненуе инуерне 

кпнурпле 

• дефинище инуерну ревизију 

• наведе функције инуерне 

ревизије 

• пбјасни пднпс измеѐу инуерне 

ревизије и инуерне кпнурпле 

• пбјасни улпгу (ппсап) инуерне 

ревизије у предузеёу 

Прпцес ревизије • Суицаое пснпвних 

знаоа п прпцесу 

ревизије 

 

• пбјасни щуа за ревизпра знаши 

прихвауаое клијенуа 

• наведе услпве ангажпваоа 

ревизпра 

• пбјасни циљ ревизијскпг 

ангажпваоа 

• пбјасни ппсуупак планираоа 
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ревизијскпг ангажмана 

• дефинище ревизијске дпказе 

• пбјасни ревизијске дпказе и 

дпкуменупваоа кап фазе прпцеса 

ревизије 

• наведе врсуе ревизијских дпказа 

• пбјасни прпцедуре ревизије кап 

упуусува ревизприма 

• дефинище ревизијски узпрак 

• пбјасни избпр и велишину 

ревизијскпг узпрка 

• дефинище убедљивпсу и 

ппузданпсу ревизијских дпказа 

• дефинище радна дпкуменуа 

ревизије 

• разликује радну дпкуменуацију 

ревизије 

• пбјасни какп се заврщава 

ревизија 

• наведе врсуе (уиппве) 

ревизијских извещуаја 

• наведе делпве ревизијских 

извещуаја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, узчбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

МАРКЕТИНГ 

ЛИТЕРАТУРА: Маукеуинг  за шеувруи разред екпнпмске и ургпвинске щкпле; ЗУНС Бепград;  Др. Хасан Ханиё, Др. Суипе Лпвреуа, Јелена Ашиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Маркеуинг 

 

Пснпви маркеуинга 

 

Суицаое знаоа и развијаое 

свесуи п улпзи и знашају 

маркеуингa 

Суицаое знаоа п уржищуу 

Разумеваое пснпвних 

закпниупсуи успещнпг насуупа 

на уржищуу 

Развијаое сппспбнпсуи за 

сампсуалнп прикупљаое и 

анализираое инфпрмација п 

уржищуу и кпнкуренцији  

Развијаое сппспбнпсуи и 

пвладаваое вещуинама 

правилнпг кпмбинпваоа 

инсуруменауа маркеуинга 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп прганизпваое 

акуивнпсуи везаних за 

прпмпцију предузеёа 

Псппспбљаваое ушеника за 

усппсуављаое дпбрих пднпса 

са јавнпщёу и ппурпщашима 

Развијаое сппспбнпсуи и 

пвладаваое вещуинама 

креираоа прппагандних 

ппрука и средсуава екпнпмске 

прппаганде 

 

 

 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище ппјам маркеуинга 

пбјасни прирпду маркеуинга и 

оегпв развпј 

дефинище ппјам уржищуа  

разликује врсуе уржищуа 

пбјасни знашај сегменуације 

уржищуа 

разликује сурауегије 

маркеуинга 

примени пдгпварајуёу 

сурауегију у кпнкреунпм 

примеру 

дефинище кпнкуренцију 

пбјасни знашај кпнкуренције 

дефинище ппјам маркеуинг 

исураживоа 

разликује циљеве маркеуинг 

исураживаоа 

пбјасни елеменуе плана 

маркеуинга 

пбјасни извпре ппдауака 

маркеуинг исураживаоа 

разликује меупде и уехнике 

маркеуинг исураживаоа 

сасуави анкеуни лису за 

испиуиваое ппурпщаша 

спрпведе испиуиваое 

ппурпщаша 

спрпведе ппсмаураое маоег 

сегменуа уржищуа у краукпм 

перипду 

пбјасни знашај исураживаоа 

уржищуа 

пбјасни улпгу МИС-а 

Припрема ушеника за 

цилпживпунп ушеое. 

Ушеник ефикаснп кприсуи 

разлишиуе меупде  

ушеоа, правилнп пдваја 

биунп пд небиунпг и уме 

да прпцени суепен у 

кпме је савладап градивп 

Негпваое кулууре 

дијалпга крпз 

изражаваое сппсувенпг 

мищљеоа, суавпва, 

псеёаоа и увереоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин 

Има свесу п упме да је за 

дпнпщеое исправних 

ппслпвних пдлука 

ппуребнп имауи 

квалиуеуне ппдауке и 

инфпрмације. Уме да 

прпцени ппузданпсу 

ппдауака. Кприсуи 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, пбраду, 

приказ, упуребу и шуваое 

ппдауака 

Зна да кприсуи 

елекурпнске медије 

Вреднује пдабранп 

рещеое и упшава оегпве 

дпбре и лпще суране. 

Прауи примену 

пдабранпг рещеоа. 

Принципи 

екпнпмије 

Ппслпвна 

екпнпмија 

Канцеларијскп 

ппслпваое  

Финансијскп 

рашунпвпдсувена 

пбука 

Наципнална 

екпнпмија 

Предузеунищувп 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Елекурпнскп 

ппслпваое 
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дефинище ппјам маркеуинг 

микса 

наведе елеменуе маркеуинг 

микса 

дефинище прпизвпд кап 

инсурумену маркеуинга 

класификује прпизвпде према 

разлишиуим криуеријумима 

пбјасни марку, дизајн,суил, 

мпду и хир кап 

каракуерисуике прпизвпда 

разлијује суил, мпду и хир на 

кпнкреуним примерима 

дефинище ппјам живпунпг 

циклуса прпизвпда 

пбјасни фазе живпунпг 

циклуса прпизвпда 

дпведе у везу фазу живпунпг 

циклуса прпизвпда са 

применпм пдгпварајуёих 

маркеуинщких акуивнпсуи 

пбјащоава прпцес развпја 

нпвпг прпизвпда и оегпв 

знашај 

разлкиује нашине 

ппзиципнираоа прпизвпда на 

уржищуу 

дефинище ппјам и улпгу цене 

кап инсуруменуа маркеуинга 

пбјсни нашине 

диференцираоа цена 

пбјасни ппјам канала 

дисурибуције 

разликује специфишнпсуи 

канала дисурибуције 

разликује маркеуинг 

Анализира прпблемску 

сиууацију и рещава 

прпблем 

Ангажује се у 

реализацији пбавеза у 

пквиру групе.Акуивнп 

слуща  и ппсуавља 

релевануна пиуаоа. Даје 

дппринпс ппсуизаоу 

дпгпвпра п заједнишкпм 

раду. Кпнсурукуивнп, 

креауивнп и 

аргуменупванп 

дппринпси раду групе.  

Акуивнп и криуишки 

ушесувује у демпкраускпм 

друщуву. Развија 

уплеранцију. Ппщуује 

разлике. Акуивнп 

ушесувује у живпуу щкпле 

Ппзнаје и примеоује 

превенцију пд бплесуи 

зависнпсуи и заразних 

бплесуи. Преферира 

здраву исхрану, бављеое 

сппрупм и здраве суилпе 

живпуа 

Има развијену екплпщку 

свесу. Има разумеваое и 

спремнпсу за 

ангажпваое назащуиуи 

шпвекпве живпуне 

средине. Ппзнаје 

бенефиуе рециклираоа 

Прихвауаое важнпсуи, 

креауивнпсуи и есуеуских 
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сурауегије насуупа на уржищуу 

пбјасни улпгу ппмпције у 

маркеуинг миксу 

разликује пблике прпмпције 

наведе преднпсуи и 

недпсуауке лишне 

прпдаје,публициуеуа и 

унапреѐеоа прпдаје 

наведе врсуе и циљеве 

екпнпмске прппаганде 

разјасни ефекуе кпмбинпваоа 

пблика прпмпције 

наведе мпуиве уражое и 

куппвине 

пбјасни прпцес дпнпщеоа 

пдлуке п куппвини 

разликује мпделе ппнащаоа 

ппурпщаша 

пбјасни ппјам прппагандне 

ппруке 

пбјасни прпцес креираоа 

прппагандне ппруке 

пдреди садржај ппруке према 

жељенпм ефекуу 

креира једнпсуавну 

прппагандну ппруку 

разликује врсуе медија 

пбјасни криуеријуме за избпр 

медија 

разликује средсува екпнпмске 

прппаганде 

креира некп пд средсуава 

екпнпмске прппаганде 

вреднпсуи. Анализира и 

авреднује умеунишка 

дела 

Има предузеунишке 

сппспбнпсуи. Има 

сппспбнпсу 

предсуављаоа адеквуних 

и реалних циљева. Уме 

да искаже и засуупа свпје 

идеје крпз весуину јавнпг 

гпвпра, прегпвараое и 

ещаваое кпнфликауа и 

прпблема 

Управљаое 

маркеуингпм 

 

Развијаое свесуи п знашају 

управљаоа маркеуингпм за 

успещнп ппслпваое 

Пп заврщеуку мпдула ушеник 

ёе биуи у суаоу да:  

дефинище мисију предузеёа 
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 Псппспбљаваое за 

ууврѐиваое ефекауа 

екпнпмске прппаганде 

наведе криуеријуме за 

ууврѐиваое уржищне 

ппзиције предузеёа 

пбјасни ппзиције и 

каракуерисуике ппјединих 

ппзиција у SWOT маурици 

изради SWOT маурицу 

кпнкреунпг предузеёа 

наведе криуеријуме за 

креираое Бпсупнске маурице 

 наведе кауегприје прпизвпда 

кпји се налазе у маурици 

пбјасни каракуерисуике сваке 

кауегприје прпизвпда из 

маурице 

дпведе у везу фазу живпунпг 

циклуса са управљаоем 

прпизвпдпм 

изабере цену у складу са 

фазпм живпунпг циклуса 

прпизвпда или услуге 

пбјасни криуеријуме за избпр 

најппвпљнијег канала прпдаје 

пбјасни криуеријуме за 

креираое ппуималнпг 

прпмпципнпг микса 

пцени ефикаснпсу медија на 

кпнкреунпм примеру 

пбјасни меупде планираоа 

урпщкпва екпнпмске 

прппаганде 

прпцени преднпсуи ппјединих 

меупда планираоа урпщкпва 

екпнпмске прппаганде 

наведе ефекуе екпнпмске 

прппаганде 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, акуивнп пријенуисана насуава, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: дијалпщка, мпнплпщкп дијалпщка,меупд илусурације, меупд симулације, меупд демпнсурације, рад на уексуу, суудије слушаја, игра 

улпга, 

Насуавна средсува: ушипница, уабла, креда, слике, щеме, панп, учбеник, инуернеу, насуавни лисупви, пригинална дпкуменуација, щуампани мауеријал 

насуавника или ушеника  

 

 

 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ : ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИШАР II , III И  IV РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИШАР II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива пдреѐене 

еппхе 

•Преппзнаваое 

еврппских 

уенденцијапдреѐене 

еппхе у ппјавама, 

делима и лишнпсуима 

•Уппзнаваое са 

еврппским кулуурним, 

духпвним и мисапним 

уенденцијама XVII и XVIII 

века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у српскпј 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на пбраѐеним 

делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг рада 

за српску кулууру и коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради исуих 

мпуива у еврппскпј и српскпј 

коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме суав 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 
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кулууре и вещуине 

мищљеоа 

према оихпвим ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе у 

Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсуи 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива еппхе 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п коижевним 

делима кприсуеёи суешена знаоа 

и сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји вреднпсуи 

наципналне кулууре и разуме и 

ппщуује кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у сурукуури 

пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 
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Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе 

реализма, 

предсуавницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

реализма 

•наведе предсуавнике правца и 

оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма и 

пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у сурукуури 

пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене ппјаве и 

прпблеме кпје ппкреёе коижевнп 

делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени ппсуупака 

и ппнащаоа јунака у пбраѐеним 

делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве у 

коижевним делима 

Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•ппзнаје суваралащувп изабраних 

дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 
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Српски језик дп XIX 

века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм 

српске писане 

коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое 

ушеника да схвауе 

развпјни пуу језика пд 

коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи 

на нащем језику 

•преппзна коижевни језик српске 

писане коижевнпсуи дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика пд 

коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за развпј 

коижевнпсуи на нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм 

суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у 

првпј пплпвини XIX и у 

XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг 

језика и правпписа у XIX 

и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и 

функципналних ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке 

кулууре 

•Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

прирушнике за негпваое 

језишке кулууре 

•Схвауаое и 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба у XIX 

и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за негпваое 

језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију у 

Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 
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разумеваое језишке 

сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и 

језишке уплеранције 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким 

кауегпријама реши 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п врсуама реши и 

оихпвим пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке нпрме 

српскпг коижевнпг језика 

•пдреди врсуу реши и грамауишке 

кауегприје 

•уппуреби у усменпм и писменпм 

изражаваоу пблике реши у складу 

са језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да 

се кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да пищу у 

складу са правпписнпм 

нпрмпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени правила сасуављенпг и 

расуављенпг писаоа реши у складу 

са језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи правпписне 

знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на крају 

реука 

•сампсуалнп кприсуи правпписне 

прирушнике и решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према прпблемима 

и ппјавама у коижевним 

уексупвима и свакпдневнпм 

живпуу 
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грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу  у складу са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике нпвинарскпг 

суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 
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2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван 

нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и кприсуи 



 436 

Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 
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кприщёеоа инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

слпжениjе сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 
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Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди 

га са другим 

глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our 

universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва. 
  

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације 

и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

и 

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

на једнпсуаван нашин 

сажме и преприша 

садржај краёих 

уексупва или дијалпга 
 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 

 

Unit 7      Career 

prospects 

 

Псппспбљаваое 
Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 
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ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
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ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Истприја за други разред средоих струшних щкпла - Иван М.Бецић 

Предме

т 

Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

И
С

ТП
Р

И
ЈА

 

Еврппа и свеу у 

другпј пплпвини 

XIX и ппшеукпм  XX 

века 

 

 

Суицаое пснпвнпг знаоа 

ушеника за перипд друге 

пплпвине XIX и ппшеукпм  XX 

века.Ппдизаое знаоа на вищи 

нивп п привреди,кулуури,науци 

и 

уехници,наушницима.Тесли,Пупи

ну,Нпбелу на ппшеуку XX века.  

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе 

биуи у суаоу да сагледају исупријски 

перипд пд средине XIX века дп ппшеука 

Првпг свеускпг рауа.Увиди знашај 

индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,рад

икализма и спцијализма.Набрпји 

најважнија наушнп уехнишка дпсуигнуёа и 

схвауи пдлике свакпдневнпг живпуа 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама и 

инфпрмауишка 

писменпсу,рещава 

прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадое 

са другима кпје су 

ппуребне шпвеку за 

живпу у 

демпкраускпм 

друщуву 

Српски језик 

Спциплпгија 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и Црна 

Гпра и Срби у 

Хазбущкпм и 

Псманскпм 

царсуву пд друге 

пплпвине XIX века 

дп Првпг свеускпг 

рауа 

 

 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј исуприји и српскпј 

држави пд средине XIX века дп 

Првпг свеускпг рауа.Пбјасниуи 

насуанак мпдерне српске 

државе и циљеве и циљеве 

српске државнпсуи.Исупријску 

улпгу знамениуих лишнпсуи и 

динасуија Пбренпвиё и 

Караѐпрѐевиё у развпју српске 

државнпсуи.Схвауиуи и разумеуи 

идеје мпдернпг дпба и оегпв 

знашај за развпј српске 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике 

перпда пд XIX века дп Првпг свеускпг 

рауа.Схвауиуи пслпбпдилашке раупве 1875-

1878.Балканске раупве,еврппска збиваоа и 

оихпв ууицај на развпј српске 

државнпсуи,српске државе пд пплпвине XIX 

века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе 

и наёи на каруама месуа најважнијих 

биуака .Исуаёи знашај кулууре кпд Срба и 

пдлике и недпсуауке свакпдневнпг живпуа 

Срба пд ХИХ века дп Првпг свеускпг рауа. 
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државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба пд XIX 

века  дп Првпг свеускпг рауа. 

Први свеуски рау 

1914-1918 гпдине 

Ппкущауи разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

Првпг свеускпг рауа.Щириуи 

знаоа п упку рауа,главним и 

прелпмним уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг узрпка 

ппнищуаваоа вреднпсуи 

цивилизације.Прпщириуи знаое 

п ушещёу Србије и Црне Гпре у 

Првпм свеускпм рауу.Разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе,блпкпвску 

ппделу у свеуу кап и друщувене и 

кулуурне прилике. 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

избијаоа Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам 

упк рауа и оегпве ппследице пп српски 

нарпд.Анализирауи прпмене дпгаѐаја у 

првпм свеускпм рауу.Схвауиуи ппследице 

рауних збиваоа,ревплуципнарна збиваоа и 

генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге збпг 

кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап 

и сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни 

успех 1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну 

суагнацију Србије и српскпг нарпда у Првпм 

свеускпм рауу. 

Свеу измеѐу два 

свеуска рауа 

 

Да схвауи ппследице Првпг 

свеускпг рауа,нпве меѐунарпдне 

пднпсе кап и 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Пбухвауа 

сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,пплиуи

шким прпменама и прпцесима 

измеѐу два свеуска рауа.Да 

разуме супрпунпсуи кпје су 

впдиле нпвпм свеускпм 

рауу.Вреднује ууицај исупријскпг 

наслеѐа у перипду измеѐу два 

свеуска рауа. 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних 

сурахпуа уппредиуи са перипдпм измеѐу 

два свеуска рауа,кап оегпву ппследицу на 

примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државам

а са разлишиуим друщувеним 

уреѐеоем.сагледауи и разумеуи ппследице 

упуалиуарних пплиуишких сисуема и идеја са 

разлишиуим пплиуишким идеплпгијама у 

меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи два 

свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг 

живпуа.Знауи навесуи главне уекпвине упг 

перипда измеѐу два свеуска рауа и оихпв 

знашај на савременп дпба. 
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Краљевина СХС у 

меѐураунпм 

перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенсува кпд 

црквених 

великпдпсупјансувеника у XIX 

веку.Пбјасниуи знашај 

југпслпвенсува и сувараое 

краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних пднпса 

када насуаје каљевина 

СХС.прпщириуи знаоа п 

пдликама југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска 

рауа.Разумеуи знашај нарпда и 

оихпв пплпжај. Циљ бпрбе 

знамениуих лишнпсуи за 

сувараое СХС и оихпвп 

пплиуишкп делпваое.Дпбрп 

схвауиуи и сагледауи 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије у перипду измеѐу 

два свеуска рауа. 

 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за 

сувараое Југпслпвенске државе,упшиуи 

знашај насуанка Југпслпвенске државе за 

српски нарпд.Увидеуи пдлике 

Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи 

границе Југпслпвенске краљевине.Сагледај 

дубину и урајнпсу наципналних,верских и 

пплиуишких супрпунпсуи.Анализирај 

прпсвеунп-кулуурне прилике у краљевини 

Југпславији и оена кулуурнп умеунишка 

дпсуигнуёа.Исуакни пдлике свакпдневнпг 

живпуа друщувених слпјева у краљевини 

Југпславији. 
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Други свеуски рау Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа и узпрка Другпг 

свеускпг рауа.Прпдубљиваое 

знаоа п упку рауа и оегпвим 

главним ппследицама.Рау кап 

узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи знашај 

реши хплпкаусу кап и фенпмен 

сурпвпсуи Другпг свеускпг 

рауа.Ппсебну пажоу пбрауиуи 

унапреѐеоу знаоа п рауним 

збиваоима на улу Југпславије. 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и 

кпнфлику за избијаое Другпг свеускпг 

рауа,пписује упк Другпг свеускпг 

рауа.Навпди и анализира прпмене дпгаѐаја 

упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје 

у оему ануипкупаупрску 

бпрбу,наципналну,верску и идеплпщку 

садржину.Зна да пбразлпжи дппринпс 

ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и 

дппринпс ппбеди савезника у Другпм 

свеускпм рауу.Упшава ууицај рауних 

збиваоа на умеунишкп и кулуурнп 

суваралащувп. 

Свеу ппсле Другпг 

свеускпг рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Даје дппринпс 

унапреѐеоу знаоа п 

друщувеним, пплиуишким и 

привредним прпцесима друге 

пплпвине ХХ века. Пснпвна 

шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг рауа. 

Исуише знашај декплпнизације и 

других ппкреуа еманууације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада СССР 

и јашаое Науп пакуа и оегпве 

агресивнпсуи. Прпщириваое 

знаоа п наушнп уехнплпщкпм 

напреуку и кулуурним 

дпсуигнуёима у савременпм 

свеуу. Прауи изазпве  савременпг 

свеуа, глпбализацију, уерпризам, 

глад, бплесуи, екплпщке 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг 

рауа. Преппзнаје пснпвне пдлике 

пплиуишкпг друщувенпг, привреднпг и 

наушнпг и кулуурнпг развпја ппсле рауа у 

свеуу. Уппреѐује пснпвне пдлике 

разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким 

државама у другпј пплпвини ХХ века. 

Иденуификује узрпке и ппследице 

хладнпраупвских сукпба. Разуме 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое 

нација и маоинских група кап и оихпву 

угрпженпсу. Схвауа знашај ппследице 

ппраза идеје кпмунизма на крају ХХ века. 

Навпди и пбразлаже прпблеме савременпг 

свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг живпуа 

на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 
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прпблеме. 

Југпславија ппсле 

Другпг свеускпг 

рауа 

Суише нпва знаоа п државнпм и 

друщувенпм ппреуку 

Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије друге пплпвине ХХ 

века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј 

федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и 

наушнпм живпуу Тиупве 

Југпславије.Ппкущава да разуме 

ппследице распада 

Југпслпвенске државе. Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

савремене српске државе и 

упшава оене прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске 

државе кап и спцијалисуишке 

републике.Разуме меѐунарпдни пплпжај и 

сппљнппплиуишке пднпсе спцијалисуишке 

Југпславије.Исуише најзнашајније лишнпсуи 

кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка и 

кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и 

пплиуишке ппследице несуанка СФРЈ. 

Разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу. Исуише знашај шлансува у 

меѐунарпдним прганизацијама. Преппзнаје 

прпблеме савремене српске државе. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 
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И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 

И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ, С.ПГОАНПВИЋ ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА-КРУГ,БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

суепенпваоу и 

кпренпваоу 

Веза измеѐу суепена и 

кпрена 

Раципналисаое 

именипца разлпмка 

Ппјам кпмплекснпг 

брпја, оегпв кпнјугау и 

мпдуп 

Разумеваое пперација 

са суепенима са 

целпбрпјним 

кпефицијенупм и 

уппуреба у рашуну 

Разумеваое пперација 

са кпренима и оихпва 

веза са суепенима са 

раципналним 

експпненупм 

Раципналисаое 

именица разлпмка 

збпг једнпсуавније 

уппуребе 

Дефинисаое 

имагинарне јединице 

и кпмплекснпг брпја 

Пперације са 

кпмплексним 

брпјевима 

Ппјам кпнјугауа и 

уппуреба за будуёе 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Хемија 

Биплпгија 

Предмеуи екпнпмске 

групе предмеуа- 

рашунпвпдсувп, пснпви 

и ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

 

Квадрауна 

једнашина,функција и 

неједнашина 

Уппзнаваое са ппјмпм 

квадрауне и једнашине 

вищег суепена и 

нашина за рещаваое 

исуе 

Прирпда рещеоа 

квадрауне једнашине и 

Ппупуна и неппупуна 

квадрауна једнашина и 

ппсуупак за рещваое 

Прирпда рещеоа ј-не 

Виеупве фпрмуле са 

уппуребпм 

Расуављаое квараунпг 



 452 

 брпј рещеоа 

Расуављаое 

квадраунпг уринпма 

Анализа и уппурба 

графика квадрауне 

функције 

Рещаваое квадрауне 

неједнашине 

Рещаваое сисуема 

квадрауне и линеарне 

једнашине са две 

неппзнауе 

уринпма и уппуреба за 

рещаваое ј-не и нула 

ф-је 

Цруаое графика 

квадрауне ф-је,шиуаое 

пспбина са графика 

Сисуем линеарне и 

квадрауне или сисуем 

две квадрауне ј-не са 

две неппзауе и 

дпбијаое рещаоа 

даупг сисуема 

 

 

Експпненцијална  и  

лпгариуамска 

 функција,једнашина и  

неједнашина 

Дефинисаое 

експпненцијалне и 

лпгариуамске ф-је и 

упшаваое везе меѐу 

оима 

Ппјам лпгариума 

Рещаваое 

експпненцијалне и 

лпгариуамске ј-не 

Уппуреба графика ф-је 

за шиуаое оихпвих 

пспбина 

 

 

Цруаое графика 

експпненцијалне ф-је и 

упшаваое оених 

пспбина 

Рещаваое 

експпненцијалне ј-не и 

неј-не 

Дефинисаое ппјма 

лпгариума 

Веза лпгарима и 

екппненцијалнпг 

израза 

Цруаое графика 

лпгариуамске ф-је и 

упшаваое нених 

пспбина 

Лпгариуамске 

једнашине и неј-не 

 

 

 

 

Елеменуи 

уригпнпмеурије 

Дефиниција пснпвних 

уригпнпмеуријских ф-

ја, веза меѐу оима  

Тригпнпмеуријске 

иденуишнпсуи 

Тригпнпмеуријски круг 

Дефинисаое ф-ја на 

правпуглпм урпуглу 

Израшунаваое 

вреднпсуи  

Примена иденуишнпсуи 

на израшунаваое 
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 са уппуребпм 

Адиципне фпрмуле, 

оихпва уппуреба и 

ппследице 

Примена синусне и 

кпсинусне уепреме 

вреднпуи ф-ја угла 

Ф-је билп кпг угла са 

уппуребпм 

уригпнпмеуријскпг 

круга 

График 

уригпнпмеуријских ф-ја 

и шиуаое пспбина 

Примена адиципних 

фпрмула и рещаваое 

уригпнпмеуријских ј-на 

и неј-на 

Примена синусне и 

кпсинусне уепреме на 

рещаваое урпугла 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирка,калкулаупр,график 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  

 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник ппслпвна екпнпмија за други разред екпнпмске щкпле, ауупри Ђ. Калишанин, С. Суефанпвиё,  Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппслпвна 

екпнпмија 

1. 

Дефинисаое ппјма 

функције 

 

Схвауаое ппјма 

функција и знашај у 

предузеёу 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам и 

разуме 

Сагледава знашај 

знаоа и везу са 

пракспм 

 

Пснпви екпнпмије 
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Ппреди суешена знаоа 

са пракспм 

 

 

 

Уппреѐиваое знаоа са 

свакпдневним 

живпупм 

 

 

 

 

Зна да разликује 

ппјмпве, да ппвеже са 

пракспм 

 

 

 

Ушеник уппреѐује 

функције, сагледава 

акуивнпсуи,  уппреѐује 

са пракспм 

 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп, 

маркеуинг 

2. 

Диференцираое функција 

 

Суицаое знаоа п 

ппдели функција 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разликује функције 

предузеёа 

3. 

Функција планираоа 

Суицаое знаоа п 

знашају планираоа, 

улпзи и месуу пл. 

функције 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам, 

наведе врсуе планпва 

 

 

4. 

Прпизвпдна функција 

 

Схвауаое прпизвпдое 

и оенпг знашаја кап и 

функципнисаоа 

Ушеник ёе мпёи да: 

Дефинище ппјам, 

разликује видпве, 

сисуеме, риуам. 

Наведе елеменуе, 

припрему, щуа се 

евиденуира и 

кпнурплище. 

5. 

Набавна функција 

 

 

Суицаое знаоа п 

знашају, нашину 

функципнисаоа 

набавке и месуу у 

предузеёу 

Ушеник зна какп 

функципнище 

функција,  акуивнпсуи 

функције, разликује 

врсуе залиха, меупде 

исураживаоа кап и да 

уради калкулацију НЦ. 

Разликује нашине 

прганизпваоа наб. 
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6. 

Прпдајна функција 

С уицаое знаоа п 

знашају прпдаје, вези 

са уржищуем и другим 

функцијама 

Ушеник зна какп 

функципнище прпдаја, 

разликује  меупде 

исураживаоа ур. 

Нашине закљушиваоа 

угпвпра, врсуе 

планираоа, 

фпрмираое цене. 

Ушеник  сагледава 

знашај прпдаје, везу са 

псуалим функцијама и 

пракуишнп израшунава 

цену 

Правп, рашунпвпдсувп, 

маркеуинг 

 

7. 

Складищна функција 

Суицаое знаоа п скл. 

Функцији и оенпм 

знашају уа прпцесу 

ппсл. 

Ушеник зна ппслпве 

складищуа, разликује 

врсуе,  креуаое инпууа 

и ауупууа, прауеёу 

дпкуменуацију, 

предмеу анализе. 

 

 

Ушеник прауи  упкпве 

крпз складищуе, мпже 

да уппреди уеприју и 

праксу  крпз примере 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

8. 

Трансппруна функција 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

урансппруа и знашаја за 

дппрему и пупрему 

елеменауа 

Ушеник зна да наведе 

нашине урансппруа, 

преднпсуи, недпсуауке, 

важнпсу и мпуиви 

псигураоа, щуа је 

предмеу анализе 

Ушеник увиѐа знашај 

суешених знаоа и везу 

са свакпдневним 

живпупм 

 

Правп 

 

9. 

Финансијскп рашунпв. 

функција 

Уппзнаваое са 

ппслпвима финансија, 

рашунпвпдсува, знашају 

и месуу функције у 

пред. 

Ушеник зна да наведе 

псн. ппслпве, разликује 

пблике прганизпваоа, 

кап и прауеёу 

дпкуменуацију 

 

Мпгуёнпсу ппвезиваоа 

уеприје и праксе 

 

Рашунпвпдсувп 

 

10. 

Кадрпвска функција 

Суицаое пснпвних 

знаоа п знашају 

кадрпва за рад 

предузеёа кап целине. 

Ушеник зна да наведе 

ппслпве, фазе избпра 

кадррпва, щуа садржи 

дпсије кадрпва, пд 

шега зависи нашин 

фпрмираоа фун. 

 

Ушеник увиѐа знашај 

суешенпг знаоа и везу 

са пракспм 

 

Правп 

 

11. 

Функција кпнурпле 

Суицаоеа знаоа п 

функцији кпнурпле 

оенпм месуу и улпзи у 

пред. 

Ушеник упшава знашај и 

улпгу кпнурпле, 

разликује врсуе и 

примену кпн. 

Ушеник уппреѐује 

суешена знаоа са 

примерима у 

пкружеоу 

 

Рашунпвпдсувп 
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12. 

Исураживашкп развпјна 

функција 

Суицаоу знаоа п 

задацима, знашају, 

акуивнпсуима функције 

за рад предузеёа 

Ушеник разликује 

акуивнпсуи функције, 

факупе кпји ууишу на 

фпрмираое и везу са 

ппслпваоем 

Ушеник увиѐа знашај 

функције за предузеёе 

и везу са пкружеоем 

 

Маркеуинг 

 

13. Ппщуи ппслпви у 

предузеёу 

Суицаое знаоа п 

знашају пвих ппслпва, 

правним, ппслпвима 

архиве, секреуарским 

ппслпвима 

Ушеник зна да наведе 

кпји су ппщуи ппслпви, 

щуа пбухвауају, знашај 

уих ппслпва за 

предузеёе 

Ушеник сагледава 

знашај пвих знаоа за 

примену у пракси 

 Правп, 

кпресппденција 

 

14. 

Предузеёе у ппсебним 

услпвима 

Су ицаое знаоа п 

функципнисаоу 

предузеёа у рауу, 

ванреднпм суаоу, 

радним, мауериј. 

Пбавезама, рпбним 

резрервама 

Ушеник зна кпја су 

ванредна суаоа, какп 

да се предузеёе 

припреми за уп. 

Ушеник зна кпликп су 

пва знаоа биуна за 

слушај ванредних 

сиууација 

Правп 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкп дијалпщка, ппвезиваое са примерима из праксе 

Насуавна средсува: визуелна, уексууална 

 

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Вера Ппзнаниё Лекп – Рашунпвпдсувп за II разред средоих сурушних щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп Ппшеуни биланс суаоа Псппспбљаваое за 

евиденуираое ппслпвних 

прпмена у ппслпвним 

Уппзнауи се са ппјмпм 

ппшеунпг биланса 

Уппзнауи се са нашелима и 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

- ппслпвна екпнпмија 

- ппслпвна 

кпресппнденција 
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коигама врсуама ппшеунпг 

биланса 

Разликпвауи врсуе биланса 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

- пснпви екпнпмије 

Ппслпвне прпмене и 

оихпв ууицај на 

биланс суаоа 

 Псппспбљаваое за 

евиденуираое 

ппслпвних прпмена у 

ппслпвним 

коигама 

Преппзнавауи и 

разликпвауи шеуири групе 

ппслпвних прпмена  

Евиденуирауи ппслпвне 

прпмене у коигама и 

анализирауи оихпв ууицај 

на сукцесивне билансе 

Ращшлаоаваое 

биланса на кпнуа 

Псппспбљаваое за 

разликпваое акуивних и 

пасивних кпнуа 

Схвауиуи ппјам и знашај 

акуивних и пасивних кпнуа  

Схвауиуи разлпге за 

ращшлаоаваое биланса 

Пбухвауаое 

ппслпвних прпмена на 

кпнуима 

Псппспбљаваое за 

коижеое ппслпвних 

прпмена на кпнуима 

Упшиуи разлишиуе врсуе 

ппслпвних дпгаѐаја 

Упшиуи пснпвна правила и 

разлике у коижеоима 

ппсебних врсуа ппслпвних 

прпмена 

Сасуављаое биланса 

на пснпву суаоа на 

кпнуима 

Псппспбљаваое за 

закљушиваое ппслпвних 

коига и сасуављаоа 

заврщнпг биланса 

Упшиуи разлишиуе врсуе 

ппслпвних дпгаѐаја 

Ппзнавауи сурукууру 

заврщнпг биланса 

Мпёи да сагледа сурукууру 

заврщнпг биланса и 

улпгу прпбнпг биланса 

Умеуи да закљуши коиге, 

сасуави прпбни и 

заврщни биланс 

Двпјнп коигпвпдсувп 

и принципи двпјнпг 

коигпвпдсува 

Суицаое пснпвнпг знаоа п 

ппуреби ппсупјаоа двпјнпг 

коигпвпдсува 

Ппзнавауи сурукууру 

кпнунпг пквира 

Примеоивауи кпнуни 

пквир кап пснпвни 

инсурумену двпјнпг 

коигпвпдсува 
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Ппслпвне коиге 

двпјнпг коигпвпдсува 

Схвауаое евиденције 

двпјнпг коигпвпдсува крпз 

дневник, главну коигу и 

ппмпёне коиге 

Упшиуи ппјам и врсуе 

ппслпвих коига  

Разликпвауи нашине 

коижеоа у ппјединим 

ппслпвним коигама 

Разликпвауи 

дпкуменуацију 

Евиденуирауи прпмене пп 

сисуему двпјнпг 

коигпвпдсува 

Расхпди и прихпди Псппспбљаваое за 

евиденуираое расхпда и 

прихпда, сасуављаое 

биланса успеха и 

израшунаваое финансијскпг 

резулуауа 

Ппзнавауи ппјам и знашај 

расхпда и прихпда и 

оихпвп признаваое 

Умеуи рашунпвпдсувенп 

спрпвесуи прпцедуру 

евиденуираоа расхпда и 

прихпда 

Наушиуи какп се сасуавља 

биланс успеха 

Временскп 

разгранишеое расхпда 

и прихпда 

Псппспбљаваое за 

евиденуираое временских 

разгранишеоа 

Упшиуи пснпвне 

каракуерисуике 

временских разгранишеоа 

Коигпвпдсувенп 

евиденуирауи временска 

разгранишеоа 

Разликпвауи временска 

разгрнишеоа и специфишне 

сиууације у кпјима се 

сасуављају 

Ууврѐиваое резулуауа 

ппслпваоа 

Спрпвпѐеое закљушиваоа 

ппслпвних коига и 

ууврѐиваоа 

финансијскпг резулуауа 

Закљушивауи коиге 

Ууврѐивауи финансијски 

резулуау 

Сасуавиуи закљушни лису 

Ппзнавауи сурукууру 

биланса успеха 

Сагледауи ефекуе прихпда 
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и расхпда на резулуау 

ппслпваоа 

Насуава у блпку Ппвезиваое суешенпг 

уепријскпг знаоа са 

пракспм и псппспбљаваое 

за сампсуалан рад 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал, коигпвпдсувена дпкуменуација 

 

САВРЕМЕНА ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:САВРЕМЕНА ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ЕКПНПМСКЕ ЩКПЛЕ (Елизабеуа Щаркпвиё, Мирпслава Грујиё,Милена 

Суегенщек) Завпд за учбенике Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

 С
А

В
Р

ЕМ
ЕН

А
 П

П
С

Л
П

В
Н

А
 

К
П

Р
ЕС

П
П

Д
ЕН

Ц
И

ЈА
 

Усаврщаваое 
уехнике рада са 
уексупвима 
 
 

Ушеници увежбавају преписе 
уексупве пп фпрмама 
Ушеници вежбају сампсуалнп 
пбликпваое уексупва пп 
фпрмама 

Знаёе да прекуцају и 
пбликују уексупве пп 
фпрмама куцаоа 

Кпмуникација 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Сарадоа 
Рещаваое прпблема 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

Српски језик и 
коижевнпсу, 
Инфпрмауика 

Кпресппнденција Увежбаваое пбликпваоа 
ппслпвних писама пп 
фпрмама 
Сампсуалнп сасуављаое 
разних врсуа ппслпвних 
писама 
Сампсуалнп израда и 
пппуоаваое пбразаца у 
рпбнпм прпмеуу 
Сампсуална израда исправа и 
крауиких писаних сасуава у 
службенпј кпресппнденцији 

Ушеници ёе биуи 
псппспбљени да знају 
сампсуалнп да пбликују и 
сасуаве најважније врсуе 
ппслпвних писама у рпбнпм 
прпмеуу (упиу, ппнуде, 
ппручбине, кпмисијски 
записник, ркламација, 
рещеое рекламације, 
бпнифиикација, урегнција) 
Ушеници ёе знауи да израде 
и пппуне најважније пбразце 
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у рпбнпм прпмеуу (факуура, 
пупремница) 
Ушеници ёе знауи да 
сампсуалнп сасауве 
најважније исправе у 
службенпј кпресппнденцији 
(ппуврда, признаница, 
реверс, пунпмпёје) 

Евиденција радних 
пбавеза 

Суицаое сазнаоа п врсуама и 
нашинима евиденције радних 
пбавеза 

Знаёе да кприсуе разне врсуе 
ппмпёних средсуава за 
евиденцију, кап и да их 
пппуоавају 

Рад са суранкама 
Ушеници се уппзнају са 
бпнупнпм у пријему и 
пружаоу услуга суранкама у 
канцеларијама 

Знаёе какп уреба да се 
ппнащају у пднпсу са 
суранкама 
Знаёе какп да впде ппслпвне 
разгпвпре  

Сасуанци и 
записници 

Суицаое сазнаоа п ппјму и 
врсуама сасуанака 
Увежбаваое прганизације и 
припреме сасуанка 
Уппзнаваое са 
кресппнденцијпм кпја насуаје 
приликпм прганизације и 
реализације сасуанака 
Уппзнаваое са првилним 
впѐеоем сасуанака 
Уппзнаваое са ппјмпм, 
врсуама, делпвима и нашинпм 
израде записника 

Ушеници ёе зануи п ппјму, 
врсума и нашину 
праганизације сасуанака 
Ушеници ёе знауи да сасуаве 
и пппуне пдгпварајуёу 
дпкумеуацију у вези 
прганизације и извпѐеоа 
сасуанака 
Ушеници ёе наушиуи какп да 
прганизују, ушесувују и впде 
сасуанак 
Ушеници ёе науиуи да впде 
разне врсуе записника 

 

Кпресппнденција и 
прганизација 
везана за службена 
пуупваоа  

Да се уппзнају са ппјмпм, 
врсуама и нашинима 
прганизације службенпг 
пуупваоа у земљи и 
инпсурансуу 
Да науши какп се пппуоава 
пууни налпг 
Да зна какп се сасуавља 

Ушеник ёе знауи какп се 
прганизује и извпди 
службенп пуупваое 
Знаёе да пппуни налпг за 
службенп пуупваое 
Знаёе да сасуави извещуај са 
службенпг пууа 
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извещуај са службенпг 
пуупваоа 

Ппсуупак са 
ппщупм 

Уппзнаваое са ппјмпм ппщуе 
и нашинпм пранизације 
ппслпва у вези са ппщупм 

Ушеници ёе знауи какп се 
прима, разврсуава и 
евиденуира ппщуа  
 

Кприщёеоа 
средсуава везе  

Уппзнаваое са пснпвним 
врсуама суредсуава 
уелекпмуникација кпја се 
кприсуе у ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Наушиуи уехнике ппзиваоа и 
примаоа ппзнива на раднпм 
месуу 
Уппзнавое са садржајем и 
нашинпм впѐеоа забелещки п 
пбавељенпм уелефпнскпм 
разгпвпру 
Уппзнаваое п врсуама и 
нашину уппребе мпбилнпг 
уелефпна у ппслпвнпј 
кпмуникацији 
Уппзнаваое са делпвима, 
врсуама и са нашинпм слаоа 
писаних сасуава уелфакспм 
Уппзнаваое са улпгпм, 
знашајем и нашинпм уппуребе 
инуернеуа у свакпдневнпј 
ппслпвнпј пракси 

Знаёе врсуе средсуава везе у 
ппслпвнпј кпмуникацији 
Знаёе да ппзпве, разгпвара, 
прими ппзив и сасуви 
службену забелещку п 
пбављенпм уелефпнскпм 
разгпвпру 
Знаёе када се и какп кприсуи 
мпбилни уелфпн у ппслпвне 
сврхе 
Знаёе кпји су делпви и какп 
се кприсуи уелефакс у 
ппслвпнпј пракси 
Знаёе улпгу и нашине 
уппуребе инуернеуа у 
савременпм ппслпваоу и 
кпмуницираоу 

 

Класификпваое и 
архивираое 
дпкуменауа 

Уппзнаваое са врсуама 
класификације кпја се кприсуи 
у канцеларијскпм ппслпваоу 
Уппзнавое са нашинима 
архивираоа дпкуменауа 

Знаёе кпје врсуе 
класификације се примеоују 
у впѐеоу дпкумнеуације 
Знаёе какп се арихивира 
дпкумнеуација у 
канцеларијскпм ппслпваоу 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Насуавне меупде: дијалпщка, кпмбинпвана, прпјекуна насуава 
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Насуавна средсува: учбеник, рашунари                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

ПСНПВИ ФИНАНСИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви финансија : за 2. разред екпнпмске щкпле, Јпванпвиё Предраг 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Пснпви 

финансија 

Увпд . − Финансије кап предмеу и 

кап наушна 

дисциплина 

− Предмеу и задаци изушаваоа 

финансија 

− Ппдела финансија 

− Циљ пве уеме је да 

ушеницима 

уреба пбјасниуи пснпвне 

ппјмпве ппсебнп знашајне за 

пвај пбразпвни прпфил. 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Рещаваое прпблема 

 

 

Нпвац Ппјам, насуанак и развпј нпвца 

− Врсуе и вреднпсу нпвца 

− Функције нпвца 

− Нпвшана равнпуежа и 

суабилнпсу 

− Ппјам инфлације 

− Узрпци и ппследице 

инфлације 

− Врсуе инфлације 

− Ануиинфлаципне мере 

− Дефлација 

− Девалвација и ревалвација 

− Ппјам нпвшане масе 

− Циљ пве уеме је да 

ушеници 

схвауе најважније 

каракуерисуике нпвца при 

шему 

је ппуребнп усппсуавиуи 

везу 

измеѐу предмеуа пснпви 

екпнпмије за први разред 

какп 

би се плакщала реализација 

пве 

уеме. 
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− Креираое нпвшане масе 

− Ппјам и креираое нпвшане 

масе 

− Ппуимална нпвшана маса 

− Ппвезанпсу ценуралних и 

ппслпвних 

банака у регулисаоу нпвшаних 

упкпва 

− Мпнеуарна пплиуика, 

ценурална 

банка и ппслпвне банке 

Расппдела 

наципналнпг дпхпука 

− Друщувени брууп прпизвпд 

− Друщувени прпизвпд 

− Наципнални дпхпдак 

− Расппдела друщувенпг 

прпизвпда и 

наципналнпг дпхпука 

− Деп дпхпука за државне 

уребе, јавну 

ппурпщоу и акумулацију 

− Расппдела наципналнпг 

дпхпука 

− Циљ је да ушеници да 

разумљив 

нашин схвауе намене и 

кприсуи 

наципналнпг дпхпука. При 

шему 

се кприсуе разни щемауски 

прикази и друга визуелна 

средсува. 

Јавне финансије − Јавне финансије и бучеуски 

сисуеми 

− Ппјам и улпга каракуерисуике 

бучеуа 

− Функције бучеуа 

− Бучеуски принципи (нашела) 

− Сурукуура бучеуа: бучеуски 

прихпди 

и бучеуски расхпди 

− Планираое бучеуских 

прихпда и 

бучеуских расхпда 

− Мере за уравнпуежеое 

бучеуских 

Циљ је да ушеници схвауе 

знашај бучеускпг сисуема, 

оихпв ппјам, улпгу, 

функцију и 
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прихпда и расхпда 

− Бучеуски сисуем Југпславије 

− Фискална рефпрма у СРЈ 

− Ппјам и врсуе бучеуских 

фпндпва 

Ппслпвне финансије 

 

− Ппјам и знашај финансијскпг 

меначменуа 

− Финансије, планираое, и 

праёеое 

нпвшаних упкпва 

− Врсуе ппслпвних средсуава 

− Анализа извпра средсуава 

− Ппслпвне финансије 

− Месуп и улпга финансијске 

пплиције 

Циљ је да ушеници схвауе 

пснпвне ппјмпве и знашај 

финансијскпг меначменуа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, узчбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИШАР – III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, не Науаща Суанкпвиё-Щпщп, мр Мина Ђуриё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                              др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Виплеуа Кецман, Миланка Васиљевиё, Валенуина Парпвиё, Јелена Срдиё, Свеулана Вулиё: Грамауика 

                             Правппис Мауице српске 
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                              Лекуира за уреёи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

 

Исхпди  ушеоа 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Мпдерна 

 

 

•Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Разумеваое 

жанрпвске инпвације 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Уппзнаваое са 

пснпвним пдликама 

правца, 

предсуавницима 

српске и еврппске 

мпдерне и оихпвим 

делима 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•разуме уексупве из 

српске мпдерне 

ппезије и ппщуе 

кулуурне бащуине 

•наведе пдлике 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

• упши и уумаши 

мпдерне елеменуе у 

изразу и фпрми 

коижевнпг дела 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

•разуме уппуребу 

разлишиуих гпвпрних 

суилпва 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Рещаваое прпблема 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Психплпгија 

•Спциплпгија 

•Филпзпфија 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Теприја коижевнпсуи 

•Реуприка 

•Журналисуика 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Фпнплпгија 

•Мпрфплпгија 

•Синуакса 

•Лингвисуика 
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Меѐурауна и рауна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пдликама 

меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

•Упуёиваое на 

исураживашки и 

криуишки пднпс према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое за 

сампсуалнп шиуаое, 

дпживљаваое, 

разумеваое, уумашеое 

и пцеоиваое 

коижевнпг дела 

•Ппдсуицаое на 

криуишкп мищљеое 

•Уппзнаваое ушеника 

са ппјавама у Еврппи и 

кпд нас крајем XIX века 

и у првпј пплпвини XX 

века 

•Изграѐиваое 

мпралних свпјсуава 

ушеника 

•схвауи пднпсе 

ппјединца и свеуа 

•наведе пдлике 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

•наведе манифесуе, 

коижевне ппкреуе и 

сурује у коижевнпсуи 

измеѐу два рауа 

•разуме ппеуику 

сумаураизма 

•усппсуави узајамни 

пднпс измеѐу 

коижевних дела и 

времена у кпјем су 

насуала 

•сппзна разлишиупсу 

коижевних врсуа у 

суваралащуву писаца 

еппхе 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Лекуира •Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Развијаое криуишкпг 

пднпса према 

суварнпсуи 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•схвауи какви се 
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•Исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

 

 

пднпси пукривају 

измеѐу ппјединца и 

свеуа 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

Твпрба реши 

 

 

•Пракуишнп усвајаое 

пснпвних ппјмпва п 

извпѐеоу (деривацији) 

реши 

•Савладаваое 

пснпвних ппјмпва  п 

увпрби слпженица и 

пплуслпженица 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п пснпвним 

правилима граѐеоа 

реши 

•преппзна прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

•примени пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Лексикплпгија 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пснпвама 

лексикплпгије 

•Прпщириваое знаоа 

из лексике и 

функципналних 

суилпва 

•Разумеваое 

најважнијих префикса 

и суфикса ппреклпм из 

класишних језика 

•Усвајаое знаоа п 

уерминплпгији и 

уерминима 

•Уппзнаваое са 

пснпвним ппјмпвима п 

•преппзна и пдреди 

вреднпсу лексеме 

•уме да се служи 

решницима 

•наведе примере 

синпнима, хпмпнима, 

анупнима, жаргпна… 
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фразеплпгији и 

фразеплпщким 

јединицама 

 
Синуакса •Усвајаое знаоа п 

синуакси 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•Унапреѐиваое 

језишких сппспбнпсуи и 

знаоа суешених у 

преухпдним 

разредима 

•зна све нашине 

граѐеоа реши 

•ппседује знаоа п 

језику и језишкпј нпрми 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 

сиууацијама 

  

Правппис •Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа 

из језика и правпписа у 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

•примени правпписна 

правила у писаоу 

слпженица, 

пплуслпженица и 

синуагми 

•скраёује реши у 

складу са правпписним 

правилима 

•зна грамауишкп и 

правпписнп правилнп 

изражаваое у усменпј 

и писанпј 

кпмуникацији 

Кулуура изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

•Уппзнаваое ушеника 

са језикпм кап 

гласпвним сисуемпм 

кпји се псуварује 

•у ппупунпсуи усваја 

кулууру усменпг и 

писанпг изражаваоа 

пп нпрмама и 

суандардима српскпг 

коижевнпг језика 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 
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усменим и писаним 

пууем 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика уз 

ппмпё језишких вежби 

•Ууемељиваое 

насуаве писменпсуи и 

насуаве грамауике на 

језишким вежбаоима 

•Ууврѐиваое меупда и 

нашина сувараоа у 

еуапама писанпг 

задаука 

•Псппспбљаваое 

ушеника да у писменим 

сасуавима правпписна, 

језишка и суилска 

вежбаоа суављају у 

службу пракуишних 

писаних псувареоа 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•Развијаое језишке 

кулууре ушеника кап 

пснпве за разумеваое 

и усвајаое пбразпвних, 

васпиуних и 

умеунишких вреднпсуи 

кап ппрука 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое 

ушеника за квалиуеунп 

усменп и писанп 

изражаваое 

сиууацијама 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 

•негује правилнп 

усменп и писанп 

изражаваое 

суандардним језикпм 

•изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе и сппсувене 

вреднпсуи у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4;  2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ен
гл

е

ск
и

 

је
зи

к  

U 1 A world of 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 
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difference 

 

 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое 

даупг квиза 

-раѐеое анкеуе у 

пдељеоу 

-шиуаое и аналза  

уексуа Welcome to our 

world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  

усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад 

и 

пбразпваое) 

 

 

-Псппспбљаваое 

ушеника да пписују 

разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим 

прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое 

садащоих времена  

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  

усвпјене лексике 
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-пбрада пасивнпг 

пблика садащоих 

времена 

-анализа неппзнаупг 

уексуа 

-писаое писама и 

мејлпва  

 

 

приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима. Ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу 

здравпг и безбеднпг 

пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман 

је да се акуивнп 

ангажује у защуиуи и 

унапреѐеоу квалиуеуа 

живпуа у заједници.  

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

свеуу бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

(Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive 

Voice of Past Simple 

Tense 

 

, и израза used to 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

- Дискуупваое п 

умеунпсуи и ппзнауим 

свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 

used to  

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и 

ппреѐеое пбразпвних 

сисуема у разлишиуим 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 
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земљама, али и у 

разлишиуим 

временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое 

нашина на кпји 

уинејчери данас живе, 

и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима 

ппслпдаваца. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Зна да је за 

разумеваое дпгаѐаја и 

дпнпщеое 

кпмпеуенуних  пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке. 

 

 

 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое 

ушеника да разумеју 

уексу п живпуу у 

2060.гпдини, 

усвајаоем предвиѐене 

лексике и грамауишких 

сурукуура 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве 

предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе , уппуребљујуёи 

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 
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усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

 
U6 What matters to me -Пбрада и акуивна 

примена 

инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји 

се заврсавају на –ing/ -

ed , слпженице и 

прилпге 

-шиуаое и анализа 

уексуа везанпг за 

разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My 

kitchen 

-дискусија п пбишајима 

у Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу 

са пбишајима щирпм 

свеуа 

- писаое реклама и 

пгласа 

разумеваое, 

сажимаое и 

препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, 

сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм 

за фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, 

Passive Voice, кап и 

фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 
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Unit 1 Communication Суицаое свесуи 

ушеника п знашају 

ппуребе ушеоа 

енглескпг језика и 

оегпве ппслпвне 

примене. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра и прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника  да кприсуе 

фразе специфишне 

уелефпнским 

разгпвприма. 

Разликпваое и 

уппуреба разлишиуих 

фпрми ппслпвних 

писама кап щуп су 

прппраунп писмп, 

имејл и  упиу. 

Ушеник је у суаоу да 

разуме неппхпднпсу 

ушеоа ппслпвнпг 

енглескпг језика и 

оегпв знашај за 

ушеникпву будуёу 

ппслпвну каријеру, 

разуме и кприсуи 

нпвпсуешене реши и 

изразе, успещнп впди 

уелефпнски разгпвпр и 

ефекуивнп кприсуи 

свпјсувене фразе, 

разликује и израѐује 

разлишиуе врсуе 

ппслпвних писама у 

ппслпвнпј 

кпмуникацији 
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Unit 2 Careers 

 

Усвајаое нпвих реши 

фраза свпјсувених 

писаоу радне 

бипграфије и 

пријављиваоу за 

ппсап. 

Суицаое вещуина 

разумеваоа енглескпг 

језика у свакпдневнпм 

гпвпру и кпнкреуним 

сиууацијама. 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

радне бипграфије, 

фпрмпм впкабуларпм 

и садржајем. 

 

Суицаое знаоа п 

уппуреби глагплских 

времена Present Simple 

и Present Continuous. 

Ушеник је у суаоу да 

сампсуалнп кприсуи 

реши и фразе приликпм 

пријаве за ппсап и 

писаоа радне 

бипграфије, даје савеуе 

и преппруке, сппспбан 

је да сампсуалнп 

напище радну 

бипграфију ппщуујуёи 

фпрму и садржину, 

разуме реши и изразе у 

кпнуексуу свакпдневнпг 

гпвпра,зна да кприсуи 

глагплска времена  

Present Simple и Present 

Continuous приликпм 

разгпвпра за ппсап. 
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Unit 3 Employment Уппзнаваое ушеника са 

исупријским развпјем 

и прпменама у 

екпнпмским 

секуприма 

ппљппривреде, 

индусурије и услуга. 

Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

уексупве п 

кпмплексним 

екпнпмскп-

исупријиским уемама и 

да пружи свпје 

мищљеое и фпрмира 

суав. 

Суицаое знаоа п 

уппуреби и разликама 

у уппуреби глагплских 

времена Present 

Perfect и Past Simple.  

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

прппраунпг и 

мпуиваципнпг писма. 

 

Ушеник разуме 

исупријске прпмене у 

секуприма  

ппљппривреде, 

индусурије и услуга и 

уумаши разлпге и 

ппследице, заузима 

суав и уумаши нпва 

знаоа у кпнуексуу 

свакпдневнице, 

ппсуављају пиуаоа и 

изражавају мищљеоа, 

знају правилнп да 

кприсуие и разликују 

глагплска времена 

Present Perfect и Past 

Simple, знају 

сампсуалнп да напищу 

прппраунп и 

мпуиваципнп писмп уз 

ппщупваое фпрме и 

садржине. 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 
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СПЦИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, Е. Гиденс Спциплпгија 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија 

 

Спциплпщки присууп 

друщуву 

 

Суицаое знаоа п 

предмеуу спциплпгије, 

оеним сазнајним 

циљевима, 

меупдплпгији науке; 

Ушеник зна да пбјасни 

предмеу спциплпгије и 

оене сазнајне циљеве, 

меупдплпгију; 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

 

Друщувена сурукуура и 

друщувене прпмене 

 

Усваја знаоа п 

пдреѐеоу ппјма 

друщувене сурукууре, 

димензијама и 

елеменуима сурукууре; 

уши се да ппсмаура 

друщувену сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг, 

психплпщкпг, 

кулуурнпг и 

друщувенпг у шпвеку). 

Ппзнаје ппјам 

друщувене сурукууре, 

димензије и елеменуе 

сурукууре; ппсмаура 

друщувену  сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг,  

сихплпщкпг, кулуурнпг 

и друщувенпг у 

шпвеку). 

 

Пснпвне пбласуи 

друщувенпг живпуа 

Усвајаое знаоа п 

ппјму кулууре, и 

пснпвама 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације. 

Усвајаое знаоа п 

 пснпвним  

кпмппненуама и 

Уппзнау са разлишиуим 

пдреѐеоима ппјма; 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације 

Преппзнаје пснпвне  

кпмппненуе и 

функције религије, 

пблицике религијске 
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функцијама религије, 

пблицима   религијске 

свесуи кап и 

слишнпсуима и 

разликама измеѐу 

религије и магије. 

Усвајаое знаоа п 

друщувеним 

усуанпвама; ппјаму 

државе, оенпм 

ппреклу и пплиуици. 

свесуи кап и слишнпсуи 

и разлике измеѐу 

религије и магије 

 

Јаснп преппзнаје 

друщувене усуанпве; 

ппјам државе, оенп 

ппреклп и пплиуиц 

 

Ппјаве и прплеми 

савременпг друщува 

 

 

Суише знаое п 

пснпвним пблицима 

девијанунпг 

ппнащаоа-(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубпсувп) 

друщувенпм 

амбијенуу, 

упуёује се у ппследице 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу 

на ппл (рпднп 

услпвљенп насиље ), 

уппзнаје пблике 

девијанунпсуи у 

мпдернпм друщуву, 

сазнаје п смислу и 

функцији 

друщувенпг надзпра, 

превенуивнпг 

делпваоа санкција. 

 

Уппзнауи са пснпвним 

пблицима 

девијанунпг 

ппнащаоа(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубисувп) 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу на 

ппл (рпднп услпвљенп 

насиље ), уппзна 

пблике девијанунпсуи 

у мпдернпм друщуву, 

разумије смисап и 

функцију друщувенпг 

надзпра, превенуивнпг 

делпваоа санкција 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ,С.ПГОАНПВИЋ ЗБИРКА РЕЩЕНИХ ЗАДАТАКА,КРУГ-БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

 

 

Пплиедри и пбруна 

уела 

 

пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

пплиедрима и 

пбруним уелима 

Ппврщина и 

запремина пплиедара 

и пбуних уела и 

примена на кпнкреуне 

примере 

Израшунаваое пбима и 

ппврщина ликпва у 

равни-квадрау, 

правпугапник, 

щесупугап, круг 

Призма,пирамида, 

зарубљена пирамида-

израшунаваое 

ппврщина и запремина 

Ваљак,купа,зарубљена 

купа,лппуа- 

израшунаваое 

ппврщине и запремине 

Rещаваое прпблема 

ппврщина и запремина 

слпжених и уписаних и 

пписаних уела 

Дигиуална,есуеуска, 

кпмуникација и 

сарадоа, рещаваое 

прпблема, 

кпмпеуенција за 

ушеое,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

Ппслпвна инфпрмауика 

Рашунпвпдсувп 

Суауисуика 

Пснпви екпнпмије 

Ппслпвна екпнпмија 

Предузеунищувп 

Маркеуинг 

 

 

 

 

Аналиуишка гепмеурија 

у равни 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

кппрдинаунпм сисуему 

и пднпсу пбјекауа у 

оему 

Права у равни и пднпс 

две праве у равни 

Уппзнаваое са 

једнашинпм другпг 

реда и оеним разним 

пблицима у зависнпсуи 

пд кпефицијенауа 

Рещаваое сисуема 

линеарних једнашина 

Расупјаое измеѐу две 

уашке;ппдела дужи 

Ппврщина урпугла 

Разни пблици једншине 

праве 

Пднпс измеѐу две 

праве 

Услпв нпрмалнпсуи и 

паралелнпсуи две 

праве 
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Пднпс криве другпг 

реда и праве у XOY 

сисуему 

Угап измеѐу две праве 

Расупјаое пд уашке дп 

праве 

Једнашина кружнице и 

оен пплпжај у равни 

Пднпс праве и равни 

Пднпс две кружнице у 

равни 

Елипса,хипербпла и 

парабпла 

Пднпс праве и неке 

криве другпг реда 

 

 

 

Низпви 

Ппјам брпјшанпг низа и 

оегпве пспбине 

Ппјам ариумеуишкпг и 

гепмеуријскпг низа и 

примена у кпнкреуним 

примерима 

Ппјам гранишне 

врднпсуи низа и 

кпнвергенунпг низа 

 

 

Преппзнаваое 

брпјшанпг низа,нашина 

фпрмираоа  

Преппзнаваое 

ариумеуишкпг низа и 

изаршунаваое оегпвих 

парамеуара 

Израшунаваое 

ураженпг шлана и 

збира неких шланпва 

низа 

Преппзнаваое 

гепмеуријскпг низа и 

израшунаваое 

ураженпг шлана и 

збира неких шланпва 

низа 

Гранишна вреднпсу 

низа 

Гранишна вреднпсу 

алгебарске 

кпмбинације низпва 

Бескпнашни 

гепмеуријски низ 
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Елеменуи линеарнпг 

прпграмираоа 

 

 

Рещеое сисуема две 

линеарне неједнашине 

Ексуремна вреднпсу ф-

је на кпнвекснпм 

пплигпну и оени 

ексуремуми 

Примена линеарнпг 

прпграмираоа на 

кпнкреуне примере 

Сиуем две и вище 

линеарних неј.на и 

оегпвп рещеое 

Ексуремна вреднпсу ф-

ја на пплигпну 

Трансппруни прпблем 

Расппдела инвесуиција 

Прпблем прихпда 

 

 

 

 

 

Елеменуи привредне и 

финансијске 

мауемауике 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

прпсупм камаунпм 

рашуну 

Суицаое знаоа п 

слпженпм камаунпм 

рашуну 

Примена слпженпг 

камунпг рашуна у 

рашуну улпга и рашуну 

ренуе 

Прпсу камауни рашун за 

време дауп у 

гпдинама,месецима и 

данима 

Слпжен камауни рашун 

Израшунаваое увеёане 

вреднпсуи главнице 

Слпжен инуересВреме 

и инуересна суппа 

слпженпг камаунпг 

рашуна 

Рашун улпга,време и 

инуересна суппа 

рашуна улпга 

Улагаое ппшеукпм или 

крајем перипда 

Рашун ренуе,време и 

инуересна суппа 

рашуна ренуе 

Ренуа ппшеукпм или 

крајем перипда 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирка,финансијке уаблице,калкулаупр,график 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 
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јесу:  

2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

РАШУНПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Вера Ппзнаниё Лекп – Рашунпвпдсувп за IV разред средое екпнпмске щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Рашунпвпдсувп Специфишнпсуи 

коигпвпдсува и 

ппслпвних коига у 

банкама 

Суицаое пснпвних знаоа п 

креуаоу нпвшаних 

средсуава крпз банкарски 

сисуем, 

Псппспбљаваое за 

пбухвауаое ппслпвних 

прпмена везаних за 

ппслпваое банака 

Да пбјасне специфишнпсуи 

коигпвпдсува у банкама 

Да примене преухпдна 

знаоа на банке 

Да правилнп коиже 

прпмене у банкарскпм 

коигпвпдсуву 

Да анализирају 

ппслпваое банке 

Акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – 

уме да ппреди 

разлишиуе извпре и 

нашине дпбијаоа 

ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и 

преппзна мпгуёе 

угрпщке грещке. 

 

- Ппслпвна екпнпмија 

- Мпнеуарна екпнпмија 

- Банкарскп ппслпваое 

- Јавне финансије 

- Псигураое 

Специфишнпсуи 

коигпвпдсува 

псигууавајуёих 

прганизација 

Да се псппспбе за 

пбухвауаое ппслпвних 

прпмена везаних за 

ппслпваое псигуравајуёих 

прганизација 

Да пбјасне специфишнпсуи 

коигпвпдсува у 

псигуравајуёим 

прганизацијама 

Да примене преухпдна 

знаоа на 

псигуравајуёе 

прганизације 

Да правилнп коиже 

прпмене у 

псигуравајуёим 

прганизацијама 

Анализа коигпвпдсувене 

евиденције 

псигуравајуёе 

прганизације 

Ппрески биланс Да наведе елеменуе 

ппрескпг биланса 

Евиденција у ппрескпм 

билансу 
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Да науши да сасуави 

ппрески биланс 

Анализа ппрескпг биланса 
Рещаваое 

прпблема 

 

Кпмуникација  

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

 

 

Јавни прихпди и 

расхпди 

Знаое п бучеуским 

кприсницима 

Да се псппспбе за 

пбухвауаое ппслпвних 

прпмена везаних за 

ппслпваое бучеуских 

кприсника 

Да примене преухпдна 

знаоа кпд коигпвпдсувене 

евиденције 

бучеуских кприсника 

Да уппреде пву евиденцију 

са преухпдним 

евиденцијама 

Да науше да прпкоиже 

прпмене у 

евиденцијама бучеуских 

кприсника 

Анализа коигпвпдсувене 

евиденције 

Блпк насуава Евиденција ппслпваоа 

банкарских или 

псигуравајуёих 

прганизација или 

бучеуских кприсника – 

 - коигпвпдсувене 

евиденције у кпнкреунпј 

прганизацији и оене 

специфишнпсуи 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал, коигпвпдсувена дпкуменуација 
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СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё, Дауа Суауус, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

 

УВПДНИ ППЈМПВИ 

П СТАТИСТИЦИ 

 

Разликпваое пснпвних 

ппјмпва п суауисуици кап 

науци 

 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја суауисуике у 

сисуему инфпрмисаоа и 

дппринпса суауисуишких 

инфпрмација у 

функципнисаоу 

привреде и друщува 

 

Ушеник је у суаоу да :  

-Схвауа уепријски и 

пракуишан знашај суауисуике 

-Мпже да пбјасни ппјам, 

предмеу, задауак, ппделу и 

знашајсуауисуике 

-Навпди примере 

суауисуишких закпниупсуи 

-Пписује суауисуишки сисуем 

и везу измеѐу наципналнпг 

имеѐунарпднпг суауисуишкпг 

сисуема 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, упшава 

сурукууру градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, суавпва и 

мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај 

(усменп и писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме да 

пвакп приказане ппдауке 

шиуа, уумаши и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се ппредели 

за бпље рещеое 

Ппслпвна 

екпнпмија, 

финансијскп 

ппслпваое, 

ппслпвне 

финансије, 

рашунпвпдсувп, 

мауемауика, 

ппслпвна 

инфпрмауика 
 

СТАТИСТИШКП 

ППСМАТРАОЕ 

 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп 

прганизпваое 

суауисуишкпг 

исураживаоа 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

прикупљаоа 

релевануних и уашних 

ппдауака (сасуављаое 

анкеуе) 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израѐује прпграм 

ппсмаураоа за исураживаое 

-Уме да прганизује 

ппсмаураое 

-Пбјащоава врсуе пбележја 

-Разликује примарне пд 

секундарних ппдауака 

-Дефинище пппис, 

суауисуишки извещуај 

-Навпди меупде 

прикупљаоа ппдауака 

-Зна да прикупља и 

кпнурплище прикупљене 

ппдауке 
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СРЕЂИВАОЕ И 

ГРУПИСАОЕ 

ППДАТАКА 

 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп груписаое 

ппдауака у суауисуишке 

серије 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за ппуребе 

суауисуишке анализе 

ппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Дефинище суауисуишке 

серије и оихпве врсуе 

-Сампсуалнп групище 

ппдауке у суауисуишке серије 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси раду 

-Ушеник акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

 

ПРИКАЗИВАОЕ 

СТАТИСТИШКИХ 

ППДАТАКА 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

креираоа 

пдгпварајуёих 

суауисуишких уабела 

Развијаое сппспбнпсуи 

за сампсуалнп 

цруаое и избпр 

графишких приказа и 

анализу 

приказа 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу ппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Правилнп сасуавља прпсуе, 

слпжене и кпмбинпване 

уабеле, анализира оихпве 

ппдауке 

 

-Разликује врсуе 

 графишких приказа 

суауисуишких серија 

 

-Правилнп пдабира врсуу 

графишкпг приказа у 

зависнпсуи 

пд суауисуишких ппдауака 

 

АНАЛИЗА 

ППДАТАКА 

 

Усвајаое знаоа п ппјму и 

врсуама 

дескрипуиних мера 

Псппспљаваое за 

сампсуалан избпр 

дескрипуивних мера у 

анализи ппдаука 

Усвајаое знаоа п ппјму 

мауемауишке и 

супхасуишке везе меѐу 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Дефинище дескрипуивне 

мере 

-Зна да израшуна и изабере 

средое вреднпсуи и изврщи 

анализу дпбијених резулуауа 

-Кприсуи рашунар за 

ууврѐиваое средоих 

вреднпсуи, дисперзије 
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ппјавама 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп 

израшунаваое 

и уумашеое 

кпефицијенуа кпрелације 

Развијаое сппспбнпсуи 

за сампсуалну 

примену и уумашеое 

релауивних брпјева 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу ппдауака 

-Зна да израшуна и пбјасни 

кпеф. кпрелације 

-Навпди и дефинище врсуе 

релауивних брпјева 

-Израшунава и уумаши базне 

и ланшане индексе 

-Уме да анализира дауу 

ппјаву на псвпву дпбијених 

резулуауа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, кпмбинпвани рад, рад на задацима, демпнсураципна, меупде АПН: галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви, рашунар, панп, прпјекау 

 

 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важеёи правни прпписи 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
 Р

 А
 В

 П
 

ДРУЩТВЕНЕ НПРМЕ 
 
 

Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама друщувених 
нпрми 

уппзнаваое друщувених нпрми 
кап правила ппнащаоа − 
схвауаое мпрала и пбишаја кап 
ппебних врсуа друщувених 
нпрми 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава 
сурукууру градива, 
акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме 
да резимира и 

 
 
 
 

 
ПСНПВНИ 

Суицаое знаоа п 
држави, оеним 

разумеваое пднпса држве и 
права − пвладаваое ппјмпм и 
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ППЈМПВИ П 
ДРЖАВИ 
 
 

елеменуима, ппјму 
држављансува, 
услпвима за суицаое и 
пресуанак; 
-ппјму државнпг пргана, 
врсама и оихпвим 
функцијама 
 
 
 
 
 
 
-пблицима владавине, 
пплиуишкпг режима, 
државнпг уреѐеоа 

елеменуима државе − суицаое 
пснпвних предсуава п 
функципнисаоу државе − 
пвладавое ппјмпм, нашинима 
суицаоа и пресуанка 
држављансув − размеваое 
непдвпјивпсуи ппјава права и 
државе − пвладваое ппјмпм 
државне прганизације, 
државнпг апарауа, државнпг 
пргана − разумеваое ппјма и 
врсуа мпнархије и републике − 
разумеваое ппјма и врсуа 
демпкрауије и ауупкрауије 

елабприра пснпвне 
идеје.  
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп 
 
Има псеёаое 
припаднпсуи 
пдреѐеним кулуурним 
заједницама, лпкалнпј 
заједници, регипну у 
кпјем живи, щирем 
друщуву, држави 
Србији и 
меѐунарпдним 
прганизацијама у кпје 
је Србија укљушена  
 
 
 
 

 
ПРАВНА НПРМА 

Суицаое знаоа п ппјму, 
ееменуима и врсуама 
правних нпрми 

− пвладаваое ппјмпм, 
елеменуима и врсуама правних 
нпрми 

 
ПРАВНИ АКТИ 

 
Суицаое знаоа п ппјму, 
елеменуима и врсуама 
правних акауа, 
хијерархије правних 
акауа 

савладаваое пснпвних ппјмпва 
везаних за правни аку − 
разликпваое правних акауа − 
схвауаое знашаја правних акауа 
кап извпра права − разумеваое 
хијерархије правних 

 
ПРАВНА СНАГА 
НПРМАТИВНПГ 
АКТА 

Суицаое знаоа п 
усуавнпсуи и 
закпниупсуи, 
правпснажпсуи и 
изврщнпсуи 

разумеваое ппјма и знашаја 
усуавнпсуи, закпниупсуи, 
правпснажнпсуи и изврщнпсуи               

СУБЈЕКТИ ПРАВА, 
ПБЈЕКТИ ПРАВА И 
ПРАВНЕ ШИОЕНИЦЕ 

 
Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама субјекауа 
права. Ппјму и врсуама 
правних шиоеница 

прпушаваое субјекуа и пбјекуа 
права − пвладваое ппјмпм и 
врсуама правних шиоеница − 
схвауаое знашаја инсиуууа 
засуарелпсуи 

ПРИМЕНА ПРАВА 
 

 
Суицаое знаоа п ппјму 
и врсуама уумашеоа 

псппспбљаваое за − ппвезиваое 
правних нпрми са − суварнпщёу 
− пвладаваое ппјмпм и врсуама 
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права, дпказних 
средсуава и врсуама 
дпказа 

уумашеоа правних нпрми − 
пвладаваое ппјмпм дпказних 
средсуава и врсуама дпказа 

ПРАВНА СРЕДСТВА Суицаер знаоа п 
пснпвним правним 
средсувима 

разумеваое ппјма уужбе и 
жалбе 

ПРАВНИ СИСТЕМ Суицаое знаоа п ппјму 
и елеменуима правнпг 
сисуема 

пвладаваое ппјмпвима правна 
усуанпва, правна грана и правни 
сисуем 

ДЕМПКРАТИЈА И 
МЕХАНИЗМИ 
ВЛАСТИ У РС 

Суицаое пснпвних 
знаоа п 
вищепаруијскпм 
сисуему и избприма 

суицаое пснпвних знаоа п 
вищепаруијскпм сисуему и 
избприма 

СРБИЈА КАП 
ДРЖАВА, 
АУТПНПМИЈА И 
ЛПКАЛНА 
САМПУПРАВА 

Суицаое знаоа п 
прганима РС, избпру и 
надлежнпсуима 

− суицаое пснпвних знаоа п 
најважнијим прганима РС, 
оихпвпм избпру и 
надлежнпсуима 

ГРАЂАНИН И 
ОЕГПВА ПРАВА И 
СЛПБПДЕ З РС 

Суицаое знаоа п 
правима и слпбпдама 
граѐана 

разумеваое пснпвних права и 
слпбпда граѐана гаранупваних 
усуавпм и защуиуе пвих пред 
надлежним судпвима 

 
ГРАЂАНСКП ПРАВП 

 
Суицаое знаоа п ппјму 
граѐанскпг права, 
суварнпг права, ппјму и 
ппдели сувари, 
нашинима суицаоа 
свпјине 

суицаое пснпвних знаоа п 
граѐанскпм праву и ппдели у 
пквиру пве гране − пвладаваое 
ппјмпм суварнпг прва, 
разликпваое сувари − 
уппзнаваое ппјма и врсуа 
свпјине, кап и нашина за оенп 
суицаое 

 
ГРАЂАНСКППРАВНИ 
ПДНПС 

Суицаое знаоа п ппјму 
правнпг пднпса, 
оегпвпј садржини, 
насуанку, пресуанку и 
прпмени 

− пвладаваое ппјмпм правнпг 
пднпса и оегпвпм садржинпм − 
разумеваое разлпга за насуанак, 
пресунак или меоаое правнпг 
пднпса − суицаое пснпвних 
знаоа п правцним ппслпвима и 
оихпвим врсуама 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални , инвидуални 
Насуавне меупде: мпнплпщка -,дијалпщка,  мпнплпщкп-дијалпщка 
Насуавна средсува:   уабла, презенуације, щеме 

 

ППСЛПВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвне финансије за уреёи разред екпнпмске щкпле, ауупри : Ж. Рисуиё, С. Кпмазец, Д. Бпгданпвиё, Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
П

С
Л

П
В

Н
Е 

Ф
И

Н
А

Н
С

И
ЈЕ

 

 
УВПД 
 

Схвауаое ппјма и 
знашаја 
ппслпвних финансија 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
 
-Пбјасни задауке и функције 
ппслпвних финансија 
-Разуме знашај ппслпвних 
финансија 
-Разликује финансијскп ппслпваое 
у ужем и щирем смислу 
-Oбјасни финансијску сиууацију 
предузеёа 
-Сагледа ппјам, циљ и задауке 
финансијске пплиуике 

-Ушеник акуивнп 
кпнсуруище знаое, 
упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг 
-Ушеник разликује 
шиоенице пд 
инуерпреуација, 
суавпва и мищљеоа 
-Ушеник уме јаснп да 
искаже пдреѐени 
садржај (усменп и 
писанп) 
-Ушеник кприсуи 
уабеларни и графишки 
приказ ппдауака и уме 
да пвакп приказане 
ппдауке шиуа, уумаши и 
прпцеоује 
Ушеник прпналази / 
псмищљава мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације 
-Ушеник уме да пбјасни 

Пснпве финансија, 
банкарскп ппслпваое, 
финансијскп 
ппслпваое, ппслпвна 
екпнпмија за први и 
други разред 

 
ПРГАНИЗАЦИЈА 
ПБАВЉАОА 
ФИНАНСИЈСКИХ 
ППСЛПВА 
 

Суицаое знаоа п 
прганизацији 
и знашају пбављаоа 
финансијских 
ппслпва 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
-Наведе и пбјасни финансијске 
ппслпве 
-Пбјасни финансијске ппслпве са 
банкама 
-Разуме знашај деппнпваоа 
средсуава и банкарских услуга 
-Разликује финансијске и 
рашунпвпдсувене ппслпве 
-Тумаши ппслпвне и финанси- 
јске извещуаје 
-Разликује врсуе кпнурпле 
дпкуменуације 
-Разуме знашај ревизије 
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ППСЛПВИ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

Разумеваое ппслпва 
финансијске функције и 
пснпвних 
мпдела прганизације 
финансијске функције 
 
 
 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 
-Пбјасни прибављаое нпвца и 
капиуала из инуерних и ексуерних 
извпра 
-Пбјасни кприщёеое нпвшаних 
средсуава 
-Пбјасни ппслпве плаунпг прпмеуа 
-Разликује планпве ликвиднпсуи и 
инвесуиципне планпве 
-Наведе и пбјасни ппслпве 
финансијске анализе 
-Примени финансијске 
инфпрмације у финансијскпм 
управљаоу 
-Уппреди мпделе прганиза- 
ције финансијске функције 

щуа су преднпсуи и 
слабе суране 
разлишиуих рещеоа и 
да се ппредели за 
бпље рещеое 
-Ушеник кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду 
-Ушеник акуивнп слуща 
и ппсуавља релевануна 
пиуаоа, а дискусију  
при упме заснива на 
аргуменуима 

ПРИНЦИПИ 
ФИНАНСИРАОА 
 
 

-Суицаое знаоа п 
принципима и 
правилима 
финансираоа 
 
-Разумеваое пблика 
финансираоа 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 
-Разликује ппједине пблике 
финансираоа 
-Пбјасни преднпсуи и недпсуа- 
Тке финансираоа из инуерних 
извпра 
-Пбјасни финансираое пууем 
пбвезница 
-Уппреди лизинг, факупринг и 
фпрфеуинг 
-Разуме знашај ппщупваоа 
принципа и правила финанси- 
раоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, рад у пару, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, меупд демпнсурације 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна 
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ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Јавне финансије за 3. и 4. раз. Средое екпнпмске щкпле-Б. Раишевиё, М. Кецман – Завпд за учбенике 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Јавне финасије 

 

Увпд у јавне 

финансије 

 

Суицаое знаоа п ппјму и 

функцијама јавних 

финансија 

Суицаое знаоа п јавнпм 

секупру, фискалнпј 

пплиуици и јавним 

ппуребама 

Дефинисаое јавних финансија 

и функција јавних финансија 

Дефинисаое јавнпг секупра 

Дефинисаое фискалне 

пплиуике 

Дефинисаое јавних ппуреба 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Ушеник 

разуме знашај 

кприщёеоа ппузданих 

ппдауака за рад, 

дпнпщеое пдлука и 

свакпдневни живпу. 

Кприсуи знаоа и 

вещуине из разлишиуих 

предмеуа да 

предсуави, прпшиуа и 

прпуумаши ппдауке 

кприсуеёи уексу 

Ушеник ангажује свпје 

индивидуалне 

капациуеуе (знаое из 

разлишиуих предмеуа, 

искусувп суешенп изван 

щкпле, кап и 

инуелекууалне, 

емпципналне и 

спцијалне сппспбнпсуи) 

и друге ресурсе кпји му 

супје на распплагаоу 

(разлишиуи извпри 

инфпрмација, алауи, 

коиге, искусувп других 

ушеника, насуавника и 

других пспба из 

Финансијскп 

ппслпваое 

Ппслпвна екпнпмија 

Мпнеуарна 

екпнпмија 

Рашунпвпдсувп  

Јавни расхпди 

 

 

Суицаое знаоа п јавним 

расхпдима- ппјму јавних 

расхпда, врсуама јавних 

расхпда, нашелима 

јавних расхпда, пбиму 

јавних расхпда 

Суицаое знаоа п 

урансферима прекп 

јавних расхпда 

Дефинисаое јавних расхпда 

Разликује врсуе јавних расхпда 

Наведе нашела јавних расхпда 

 

Јавни прихпди  Суицаое знаоа п ппјму 

јавних прихпда, врсуама 

јавних прихпда, ппјму 

ппреза, нашинима, 

циљевима пппрезиваоа, 

кап и нашинима 

урансфпрмације, 

преваљиваоа и 

избегаваоа плаёаоа 

ппреза 

Дефинище јавне прихпде, 

разликује врсуе јавних прихпда 

Има знаоа п циљевима 

пппрезиваоа,урансфпрмацији, 

преваљиваоу и избегаваоу 

ппреза 

Разликује јавне прихпде пд 

јавних расхпда 

Зна да се јавни расхпди 

ппкривају јавних прихпдима 
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щкплскпг и 

ванщкплскпг 

пкружеоа, иуд.), 

селекуивнп и 

сврсисхпднп их 

кприсуи 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Сарадоа 

Ушесувује у 

заједнишким 

акуивнпсуима на 

кпнсурукуиван, 

пдгпвпран и креауиван 

нашин афирмищуёи дух 

меѐуспбнпг 

ппщупваоа, 

равнпправнпсуи, 

сплидарнпсуи и 

сарадое 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 
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псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: грпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,усменп излагаое, акуивнп пријенуисана насуава, презенуације, рад у групи, писани радпви 

Насуавна средсува свеска, уабла, креда, коига 

 

БАНКАРСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:Банкарскп ппслпваое за уреёи разред екпнпмске щкпле-Бпркп Крсуиё, Александар Живкпвиё, Пеуар Бпјпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Б
ан

ка
р

ск
п

 п
п

сл
п

ва
о

е 

 

 

 

1.Увпд у Банкарскп 

ппслпваое 

 

-Дефинисаое 

банкарсува и банке 

-разликпваое врсуа 

банака 

-дефинисаое 

Банкарскпг сисуема 

-улпга Банкарскпг 

сисуема у привреднпм 

сисуему 

Ппсле савладанпг 

мпдула ушеник уреба 

да: 

-дефинище ппјам 

банкарсува и банке 

-разликује врсуе 

банака 

-дефинище Банкарски 

сисуем 

-пбјасни –улпгу 

Банкарскпг сисуема у 

привреднпм сисуему 

 

 

-Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-Анализираое 

ппдауака и 

инфпрмација 

-Рещаваое прпблема и 

сампсуалнп дплажеое 

дп закљушака 

-Рад у групи и у пару 

-Кпмуникација 

-Развијаое здравпг 

пднпса према нпвцу и 

оегпвпј вреднпсуи 

 

 

 

-Мпнеуарна екпнпмија 

и банкарсувп 

-Ппслпвне финансије 

-Девизнп и царинскп 

ппслпваое 

-Финансијскп 

ппслпваое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пбјасниуи ппјам, улпгу 

и прганизацију 

ценуралне банке на 

примеру Нарпдне 

банке Србије 

-разумеуи нашин 

ппслпваоа ппслпвне 

банке 

-пбјасниуи какп се 

-пбјасни ппјам, улпгу и 

прганизацију 

ценуралне банке на 

примеру Нарпдне 

банке Србије 

-разуме нашин 

ппслпваоа ппслпвне 

банке 

-пбјасни какп се 



 499 

 

2.Банке 

 

пснива и пресуаје са 

радпм ппслпвна банка 

-пбјасниуи извпре 

средсуава и пласмане 

ппслпвне банке 

-пбјасниуи 

меѐубанкарске пднпсе 

-пбјасниуи пднпсе 

банака са привредним 

прганизацијама, 

друщувеним 

делаунпсуима и 

државним прганима. 

пснива и пресуаје са 

радпм ппслпвна банка 

-пбјасни извпре 

средсуава и пласмане 

ппслпвне банке 

-пбјаснии  

меѐубанкарске пднпсе 

-пбјасни пднпсе банака 

са привредним 

прганизацијама, 

друщувеним 

делаунпсуима и 

државним прганима. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Банкарски ппслпви 

 

-разумеуи пснпвну 

ппделу банкарских 

ппслпва 

-пбјасниуи кпји су 

пасивни банкарски 

ппслпви 

-пбјасниуи кпји су 

акуивни банкарски 

ппслпви, а ппсебнп 

ппједине врсуе 

кредиуа 

-пбјасниуи кпје су 

псуале врсуе 

банкарских ппслпва 

 

-разуме пснпвну 

ппделу банкарских 

ппслпва 

-пбјасни  кпји су 

пасивни банкарски 

ппслпви 

-пбјасни кпји су 

акуивни банкарски 

ппслпви, а ппсебнп 

ппједине врсуе 

кредиуа 

-пбјасни кпје су псуале 

врсуе банкарских 

ппслпва 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка,рад на уексуу,пракуишан рад 

Насуавна средсува: Табла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

ЦИЉ МАТУРСКПГ ИСПИТА 

Мауурским испиупм прпверава се да ли је ушеник, пп успещнп заврщенпм пбразпваоу за пбразпвнипрпфил финансијски админисураупр, суекап знаоа, 

вещуине и суавпве, пднпснп сурушне кпмпеуенције прпписане Суандардпм квалификације финансијски админисураупр. 

 Сурушне кпмпеуенције: 

– Прганизпваое сппсувенпг рада у пбласуи финансија и рашунпвпдсува 

– Пбављаое ппслпва са коигпвпдсувенпм дпкуменуацијпм 

– Пбављаое ппслпва плаунпг прпмеуа 

– Кпнуираое и коижеое ппслпвних прпмена крпз ппслпвне коиге 

– Пбављаое финансијских ппслпва 

– Припремаое и израда пбрашуна 

– Припремаое и израда извещуаја 

Циљеви сурушнпг пбразпваоа 

Циљ сурушнпг пбразпваоа за пбразпвни прпфил финансијски админисураупр је псппспбљаваое ушеника за пбављаое финансијскп-рашунпвпдсувених 

ппслпва, сасуављаое и презенуацију финансијских и ппреских извещуаја. Неппхпднпсу суалнпг прилагпѐаваоа прпменљивим захуевима уржищуа рада, 

ппуреба кпнуинуиранпг пбразпваоа, сурушнпг усаврщаваоа, развпја каријере, унапреѐеое мпгуёнпсуи заппслеоа, усмерава ушенике да се 

псппспбљавају за: 

– примену уепријских знаоа у пракуишнпм кпнуексуу; 

– ефикасан рад у уиму; 

– преузимаое пдгпвпрнпсуи за власуиуп кпнуинуиранп ушеое и напредпваое у ппслу и каријери; 

– благпвременп реагпваое на прпмене у раднпј средини; 

– преппзнаваое ппслпвних мпгуёнпсуи у раднпј средини и щирем спцијалнпм пкружеоу; 

– примену сигурнпсних и здравсувених мера у прпцесу рада; 

– примену мера защуиуе живпуне средине у складу са кпнцепупм пдрживпг развпја; 

– уппуребу инфпрмауишке уехнплпгије у прикупљаоу, прганизпваоу и кприщёеоу инфпрмација у раду и свакпдневнпм живпуу. 
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СТРУКТУРА МАТУРСКПГ ИСПИТА 

Мауурски испиу за ушенике кпји су се щкплпвали пп насуавнпм плану и прпграму за пбразпвни прпфил финансијски админисураупр, сасупји се из ури 

дела: 

– испиу из српскпг, пднпснп мауероег језика и коижевнпсуи; 

– испиу за прпверу сурушнп-уепријских знаоа; 

– мауурски пракуишни рад. 

ИСПИТ ИЗ СРПСКПГ, ПДНПСНП МАТЕРОЕГ ЈЕЗИКА 

И КОИЖЕВНПСТИ 

Циљ испиуа је прпвера језишке писменпсуи, ппзнаваоа коижевнпсуи кап и ппщуе кулууре. Испиу из српскпг, пднпснп мауероег језика и коижевнпсуи 

пплаже се писменп. На испиуу ушеник пбраѐује једну пд шеуири ппнуѐене уеме. Пве уеме ууврѐује Испиуни пдбпр щкпле, на предлпг сурушнпг веёа 

насуавника српскпг, пднпснп мауероег језика и коижевнпсуи. 

ИСПИТ ЗА ПРПВЕРУ СТРУШНП-ТЕПРИЈСКИХ ЗНАОА 

Циљ пвпг дела мауурскпг испиуа је прпвера сурушнп–уепријских знаоа неппхпдних за пбављаое ппслпва и задауака за шије се изврщеое ушеник 

псппспбљава упкпм щкплпваоа. На испиуу се прпверавају знаоа кпја се суишу из предмеуа: 

– Рашунпвпдсувп 

– Ппслпвна екпнпмија 

– Финансијскп ппслпваое 

МАТУРСКИ ПРАКТИШНИ РАД 

Циљ мауурскпг пракуишнпг рада је прпвера сурушних кпмпеуенција прпписаних Суандардпм квалификације за пбразпвни прпфил финансијски 

админисураупр. На мауурскпм пракуишнпм раду ушеник изврщава два радна задаука кпјим се прпверавају прпписане кпмпеуенције. 

За прпверу прпписаних кпмпеуенција ууврѐује се лисуа суандардизпваних радних задауака. Пд суандардизпваних радних задауака сашиоава се 

пдгпварајуёи брпј кпмбинација радних задауака за мауурски пракуишни рад. Лисуе суандардизпваних радних задауака, кпмбинације, криуеријуми и 

пбрасци за пцеоиваое сасуавни су деп Прирушника. На пснпву лисуе кпмбинација из Прирушника, щкпла фпрмира щкплску лисуу кпмбинација усвакпм 

испиунпм рпку. Сваки радни задауак мпже да се пцени са највище 100 бпдпва. Сагласнпсу на шлансувп предсуавника ппслпдаваца у кпмисији, на 

предлпг щкпла, даје Унија ппслпдаваца Србије, пднпснп Привредна кпмпра Србије у сарадои са Завпдпм за унапреѐиваое пбразпваоа и васпиуаоа – 

Ценурпм за сурушнп пбразпваое и пбразпваое пдраслих. Базу ппдауака п шланпвима испиуних кпмисија – предсуавницима ппслпдаваца впди Ценуар. 

Сваки шлан испиуне кпмисије у свпм пбрасцу за пцеоиваое раднпг задаука ууврѐује укупан брпј бпдпва кпје ушеник псуварује изврщеоем задаука. На 

пснпву ппјединашнпг бпдпваоа свих шланпва кпмисије ууврѐује се прпсешан брпј бпдпва за задауак. Акп је прпсешни брпј бпдпва на ппјединашнпм 
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раднпм задауку, кпји је кандидау псуварип оегпвим изврщеоем, маои пд 50, смаура се да кандидау није ппказап кпмпеуенунпсу. У пвпм слушају пцена 

успеха на мауурскпм пракуишнпм раду је недпвпљан (1). 

Када кандидау псувари прпсешних 50 и вище бпдпва пп задауку, смаура се да је ппказап кпмпеуенунпсу. 

ДИПЛПМА И УВЕРЕОЕ 

Ушеник кпји је пплпжип мауурски испиу, суише правп на издаваое Диплпме п суешенпм средоем пбразпваоу за пдгпварајуёи пбразпвни прпфил. 

Уз диплпму ушеник дпбија и Увереое п пплпженим испиуима у пквиру савладанпг прпграма за пбразпвни прпфил. 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИШАР - IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Предраг Пеурпвиё, мср Мина Ђуриё, др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп: Шиуанка 

                           др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                             др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                             Весна Лпмпар, Александра Ануиё: Грамауика 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за шеувруи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 

И
 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 
 

  

Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела 

•Негпваое коижевнп-

уепријских знаоа и 

развијаое љубави ушеника 

•зна смисап и задауке 

прпушаваоа коижевнпсуи 

•зна смисап и знашај 

коижевне кулууре 

•разуме ппеуику 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Вещуина 

кпмуникације 

•Рад са ппдацима и 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

•Теприја коижевнпсуи 
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према ппезији и прпзи 

•Развијаое суваралашких 

сппспбнпсуи ушеника 

према ппезији и прпзи 

•Преппзнаваое 

суваралашкпг, 

прпдукуивнпг и уепријскпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Преппзнаваое 

меупдплпгије и 

прпушаваоа коижевнпсуи 

•Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела 

•Развијаое сппспбнпсуи 

апсуракунпг и креауивнпг 

мищљеоа и криуишкпг 

прпмищљаоа суварнпсуи 

•Развијаое сппспбнпсуи за 

даље усаврщаваое у 

прпфесипналнпм, 

друщувенпм, јавнпм и 

другим дпменима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

умеунишкпг сувараоа 

•схвауа знашај 

кпмуникације 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•мпже да селекуује, 

криуишки прауи, 

преиспиуује и вреднује 

разлишиуе ппеуске уексупве 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

умеунишкпг дела 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•анализира екпнпмске 

ппјаве у коижевним 

делима 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела  

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Рещаваое прпблема 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Коижевна криуика 

•Реуприка 

•Ппеуика 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Правп 

•Верска насуава 

•Граѐанскп васпиуаое 

•Канцеларијскп 

ппслпваое 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Лингвисуика 

•Суилисуика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

Савремена 

српска 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

српске коижевнпсуи, 

оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•зна кпје су пдлике 

савремене српске 

коижевнпсуи, оене 

упкпве, извпре и ууицаје 

•разуме ппеуику 

умеунишкпг сувараоа 

•зна смисап и знашеое 

изабраних дела 
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•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

сампкриуишнп пгледаое и 

исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•ппзнаје узрпке 

кпнуинуиуеуа и генеуских 

веза кпје ппсупје меѐу 

фенпменима коижевне и 

кулуурне урадиције 

•има изграѐен ппеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних еппха 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике савремене 

српске коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи, свеуу и кпд 

нас 

Савремена 

свеуска 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

•зна пдлике савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оене упкпве, извпре и 

ууицаје 

•фпрмулище лишне ууиске 

и запажаоа п коижевнпм 

делу 

•зна смисап и знашеое 

изабраних коижевних 

дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике 
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суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

пспбенпсу власуиупг 

плишаваоа језикпм 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

 

 

коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи и свеуу 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

Лекуира 

 

 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи, 

шиуаоу и ппнпвљенпм 

шиуаоу кап пснпву 

дпживљенпг и схваёенпг 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи на кпјима се 

уемељи свекплика 

суварнпсу 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Бпгаёеое аспцијауивних 

аспекауа изражаваоа 

•Уппзнаваое са писцима и 

делима свеуске и наще 

коижевне бащуине 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме сурукууру, смисап 

и знашај наведених дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•има развијен коижевнп-

уепријски и аналиуишки 

присууп делу 

•развије сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•мпже да искаже кулууру 

криуишкпг мищљеоа 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•преппзна свевременпсу 

пбраѐених уема 

•уумаши дела изнпсеёи 

свпја запажаоа, ууиске и 

пбразлпжеоа  п оима 

Синуакса и 

мпрфплпгија 

•Усвајаое знаоа п 

синуаксишкпј језишкпј 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 
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нпрми 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•Негпваое шисупуе језика 

применпм функципналне 

грамауике српскпг језика 

•Бпгаёеое акуивнпг 

решника ушеника у јаснпм, 

прецизнпм и правилнп 

сурукуурисанпм језишкпм 

исказу 

језика 

•ппзнаје синуаксишку 

нпрму српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди синуаксишке 

јединице и оихпву 

функцију 

•зна падежни сисуем и 

оегпву уппуребу 

•разуме ппјам 

кпнгруенције 

•пдреди уиппве синуагми и 

уиппве наппредних 

кпнсурукција 

•ппзнаје синуаксу 

глагплских пблика 

•ппзнаје решенишне 

кпнсурукције 

•ппзнаје сисуем зависних и 

независних решеница 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

 

Правппис •Псппспбљаваое ушеника 

за примеоиваое знаоа из 

језика и правпписа у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•примени правиписне 

знаке у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•уппуреби знаке 

инуерпункције у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•пвлада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

  

Кулуура 

изражаваоа: 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 
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Усменп и 

писменп 

изражаваое 

пдгпварајуёих језишких 

вежби 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Ппдсуицаое на 

усаврщаваое гпвпреоа, 

писаоа, шиуаоа, кап и 

негпваое кулууре дијалпга 

•Усаврщаваое кулууре 

изражаваоа 

•Негпваое инуереспваоа 

за праёеое кулуурних 

садржаја и криуишки пднпс 

према оима 

•Псппспбљаваое за 

пракуишну примену 

функципналних суилпва 

•усвпји и негује усменп и 

писанп изражаваое пп 

нпрмама и суандардима 

српскпг коижевнпг језика 

•напище есеј ппщуујуёи 

сурукууру пве коижевне 

врсуе 

•сасуави бипграфију, 

мплбу, жалбу, пригпвпр… 

•прпцеоује вреднпсу 

ппнуѐених кулуурних 

садржаја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, кпмпарауивна, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу  јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2, СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 
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2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, где, кп, 

кпликп, защуп) у 

свакпдневним уексупвима  

 

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; 

упшава сурукууру градива, 

акуивнп селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да резимира 

и елабприра пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу 

пснпвних нпрми 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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дискусија на сасуанцима, 

кпји се пднпсе на маое 

слпжене садржаје из суруке, 

укпликп се гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, 

ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа кпмуникације 

(усмена и писана, 

неппсредна и ппсредна 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп би 

псуварип свпје циљеве и 

прпщирип разумеваое 

свеуа, других људи и 

заједница. 

 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине дпбијаоа 

ппдауака, да прпцеоује 

оихпву ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе узрпке 

грещке. 

Unit 9. It depends 

how you look at it 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у кпјима се 

изнпси лишни суaв или 

ппсебнп гледищуе 

 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

Unit 10. All things 

hi-tech 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

суранпм језику и размену 

краёих писаних ппрука. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и заврщи 

унапред припремљен 

разгпвпр, ппд услпвпм да је 

лице у лице са сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу да 

уражи ппмпё пд сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани свпј 

суав, разјасни несппразуме 
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- иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе приказе 

исупг дпгаѐаја у 

разлишиуим медијима 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу и 

ппузданпсу, анализира и 

сисуемауизује инфпрмације 

у елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 

средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при кприщёеоу 

ИКТ-а и у пднпсу на уп 

пдгпвпрнп ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

Ушеник уппреѐује разлишиуа 

мпгуёа рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих рещеоа 

и да се ппредели за бпље 

рещеое. 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и креауивнп 

дппринпси раду групе, 

усаглащаваоу и псувареоу 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да би 

саппщуип инфпрмацију 

или указап на лишни суав 

или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају или 

са сасуанка 

-писменп кпнкурище за 

неки ппсап 

 

-на изразиуији нашин впди 

мпнплпщки уип излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи прецизније 

и кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои из 

свпг пкружеоа, пписује 

прпщле акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне задауке и 

нашин прганизпваоа 

-даје релевануне ппдауке 

са неке презенуације или 

из дискусије везане за 

суруку 

Unit 12. Telling it 

how it is 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме разлишиуе 
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прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену краёих 

писаних ппрука. 

врсуе прилагпѐених уексупва 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље, 

 

-пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним уексупвима 

(рекламе, пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима  (фпрмулари, 

щеме, извещуаји, рещеоа), 

 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и правилнп их 

кприсуи, кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

заједнишких циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп дппринпси 

рещаваоу разлика у 

мищљеоу и суавпвима и 

при упме ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у живпуу 

щкпле и заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике кап 

једнакп вредне ауупнпмне 

пспбе и оихпва људска и 

маоинска права и уакп щуп 

се супрпусуавља разлишиуим 

фпрмама насиља и 

дискриминације.  

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју људске 

заједнице; свесуан је 

меѐуспбних ууицаја кулууре, 

Unit 4 Import - 

export 

 

Суицаое знаоа п 

свеускпј ургпвини, оенпм 

исупријскпм развпју, 

прганизацијама, 

прпблемима и 

свпјсувеним ппјмпвима и 

впкабулару. 

Псппспбљаваое ушеника 

за рад у уиму приликпм 

Ушеници разумеју и уумаше 

суешена знаоа п свеускпј 

ургпвини, оеним 

прганизацијама и ппјмпвима, 

успещнп сараѐују приликпм 

рещаваоа прпблема 

ппщуујуёи мищљеоа и 

суавпве других, знају 

правилнп да кприсуе брпјиве 
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рещаваоа прпблемских 

сиууација. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе брпјиве и 

небрпјиве именице. 

Прпщириваое знаоа 

ппуребних за успещнп 

впѐеое уелефпнских 

разгпвпра. 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое мемпрандума. 

и небрпјиве именице, 

успещнп кприсуе реши и фразе 

у кпмплексинијим 

уелефпнским разгпвприма, 

сампсуалнп пищу 

мемпрандуме ппщуујуёи 

фпрму и садржину. 

 

науке, умеунпсуи и 

уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и има 

криуишки пднпс према 

уппуреби и злпуппуреби 

есуеуике. 

 

Изражава се у елекурпнскпм 

пблилку кприщёеоем 

пдгпварајуёих  ИКТ 

средсуава, укљушујуёи 

мууимедијалнп изражаваое 

и изражаваое са 

елемеунима фпрмалнп 

дефинисаних нпуација 

каракуерисуишних за 

кприщёена ИКТ средсува 

(нпр. адресе, упиуи, 

кпманде, фпрмуле, 

прпцедуре и сл. изражене у 

пдгпварајуёпј нпуацији). 

 

 

Unit 5 Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

маркеуингу, рпбним 

маркама и ппнащаоу 

ппурпщаша. 

Рад на изради 

маркеуинщкпг мауеријал 

кприсуеёи медије и 

преухпдна знаоа кап и 

презенупваое свпјих 

идеја. 

Псппспбљаваое ушеника 

за правилну уппуребу 

Ушеници разумеју ппјмпве 

маркеуинга и рпбних марки и 

оихпвпг ууицаја на ппнащаое 

ппурпщаша, израѐују 

маркеуинщке презенуације и 

рекламе, преузимају 

разлишиуе улпге и ппслпвнпј 

кпмуникацији, презенуују свпј 

рад крпз јавни насууп, 

правилнп кприсуе мпдалне 

глагпле и везнике. 
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Unit 6 Retail 

 

 

 

 

 

 

мпдалних глагпла (can, 

must, need to, may 

should).  

Псппспбљаваое ушеника 

за правилну уппуребу 

везника (so that,this 

means,that’s why/so). 

Уппзнаваое ушеника са 

ппјмпвима велепрпдаје и 

малппрпдаје и 

уерминплпгије везане за 

прпцес куппвине. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије и 

лишнп искусувп кап извпр 

инфпрмација упкпм 

рещаваоа 

прганизаципних 

прпблема. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуи  пблике 

будуёег времена са 

мпдалним глагплпм will. 

Усвајаое впкабулара 

неппхпднпг за даваое 

инсурукција и оихпва 

пракуишна уппуреба кпд 

инуернеу ургпвине. 

Уппзнаваое ушеника у 

прпцес писаоа 

мемпрандума, фпрмпм и 

садржинпм. 

 

Ушеници су уппзнауи са 

прпцеспм малппрпдаје и 

велепрпдаје, усвпјили су 

ппуребан впкабулар и 

смисленп га кприсуе, кприсуе 

разнпврсне извпре 

инфпрмација упкпм 

пракуишнпг рада на рещаваоу 

прпблема, ефекуивнп кприсуе 

будуёе пблике са мпдалним 

глагплпм will за изражаваое 

намера и предвиѐаоа, 

усвпјили су впкабулар и 

ефекуивнп дају упуусува упкпм 

инуернеу ургпвине, сппспбни 

су да сампсуалнп напищу 

мемпрандум. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 
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Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа  јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне ууицаје 

на здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина живпуа ( 

пущеое, дрпга, насиље, 

деликвенунп ппнащаое ) и 

свесуан је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи негауивне 

ууицаје  

- Ушеник ёе пууем физишких 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 
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акуивнпсуима садржаја  пднпснп сппруских 

акуивнпсуи кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и уживауи 

у дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима и правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је у 

свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу ( 

леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

 

 

СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их 

на щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
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Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Ж.ИВАНПВИЋ,С.ПГОАНПВИЋ  ЗБИРКА РЕЩЕНИ ЗАДАТАКА,КРУГ,БЕПГРАД 

            С.КОЕГИОИЋ-ФИНАНСИЈСКЕ ТАБЛИЦЕ,СТИЛПС,НПВИ САД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

 

 

Елеменуи 

финансијске 

мауемауике 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

зајму 

Суицаое знаоа п 

прпмени услпва зајма 

Уппзнаваое пспбина 

зајма 

Пуплауа зајма 

једнаким пуплауама 

или једнаким 

ануиуеуима 

Израшунаваое 

времена и инуересне 

суппе рашуна зајма 

Прављеое плана 

ампруизације зајма 

Пднпс меѐу 

Дигиуална, есуеуска, 

кпмуникација и сарадоа, 

рещаваое 

прпблема,кпмпеуенција за 

ушеое, рад са ппдацима и 

инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здављу, 

пдгпвпран пднпс према 

пкплини, предузимљивпсу 

пријенуисана ка 

предузеунищуву 

 

 

 

 

 

Екпнпмска група 

предмеуа- суауисуика, 

рашунпвпдсувп, 

пснпви екпнпмије, 

ппслпвна екпнпмија, 

прдузеунищувп, 

меркеуинг 
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пуплауама,пуплаёенпг 

дела и псуаука зајма 

Кпнверзија зајма 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

 

 

 

 

 

Функције 

 

Ппщириваое знаоа п 

пспбинама реалне 

функције 

Разумеваое ппјма 

инверзна и слпжена 

функција 

 

Дефинисаое реалне 

функције и оенпг 

дпмена и кпдпмена 

Разумеваое ппјма 

нуле,парнпсуи,знака , 

пгранишенпсуи ф-је 

Пдреѐиваое инверзне 

ф-је за једнпсуавне 

пблике и слпжене ф-је 

Пдреди гранишну 

вреднпсу  ф-је 

Разликује пснпвне 

лимесе 

Пдреди асимпупуе 

реалне ф-је 

 

 

 

 

Извпд функције 

Разумеваое ппјма 

извпда реалне 

функције 

Примена извпда на 

испиуиваое пспбина 

реалне функције 

Примена знаоа п 

реалним функцијама 

на рещаваое 

прпблема екпнпмске 

функције 

 

 

Дефинисаое ппјма 

извпда ф-је  

Примена правила 

дифернцијалнпг 

рашуна уаблица извпда 

Пдреѐиваое 

ексуремума реалне 

функције 

Испиуиваое 

мпнпупнпсуи функције 

Испиуиваое и 

скицираое графика ф-

јеШиуаое пспбина 

функције са дпсуупнпг 

графика 

 

 

 

Разликпваое врсуа 

расппреѐиваоа 

елеменауа скупа 

Примена правила 

збира и прпизвпда 

Израшунаваое брпја 
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Кпмбинауприка и 

верпваунпёа 

 

Израшунаваое брпја 

пермууација,варијација 

или кпмбинација 

елеменауа некпг скупа 

Разумеваое ппјма 

верпваунпёе дпгаѐаја 

Израшунаваое 

верпваунпёе прпсупг и 

слпженпг дпгаѐаја 

пермууација,варијација 

са и без ппнављаоа и 

брпја кпмбинација 

Разликпваое прпсупг и 

слпженпг дпгаѐаја 

Пдреди верпваунпёу 

прпсупг или слпженпг 

дпгаѐаја 

 

 

Слушајна прпменљива 

 

 

Разумеваое ппјма 

слушајне прпменљиве 

Разумеваое ппјма 

медијане,мпда , 

пшекиване вреднпсуи и 

дисперзије 

Ппјам слушајне 

прпменљиве 

Закпн великих брпјева 

Ппјам медијане и мпда 

Израшунаваое 

пшекиване вреднпсуи и 

дисперзије 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка, дијалпщка, хеурисуишка 

Насуавна средсува:збирке, калкулаупр, графици,уаблице 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  
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СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске, правнп-бирпуехнишке и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё, 

Дауа Суауус 2013, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

 

ПСНПВНИ 

ППЈМПВИ П 

ППСЛПВНПЈ 

СТАТИСТИЦИ 

Усвајаое пснпвних ппјмпва 

пппслпвнпј суауисуици кап 

науци 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

ппслпвне суауисуике у 

функципнисаоу привреде и 

друщува 

Примена суауисуишких 

меупда у 

ппслпваоу предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-Мпже да схвауи уепријски 

и пракуишни знашај 

ппслпвне суауисуике 

-Зна предмеу, задауак, 

ппделу и знашај ппслпвне 

суауисуике 

-Мпже да набрпји врсуу и 

циљеве ппјединих група 

задауака ппслпвне 

суауисуике 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и 

Суауисуика 3, ппслпвна 

екпнпмија, 

рашунпвпдсувп 1,2,3, 

пснпви екпнпмије, 

мауемауика, правп, 

маркеуинг 

 

 

СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ПРПИЗВПДОЕ И 

ПРПМЕТА 

Псппспбљаваое ушеника за 

лпгишкп 

закљушиваое п узрпцима и 

ппследицама 

изражаваоа ппјава у 

наууралнпм и 

вреднпснпм пблику 

Псппспбљаваое ушеника да 

прауи креуаое 

ппјава у релауивнпм изнпсу 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да пдабере измеѐу 

наууралнпг и вреднпснпг 

приказиваоа ппјава 

-Уме да анализира и уумаши 

дпбијене резулуауе 

 

СТАТИСТИШКП 

ИСТРАЖИВАОЕ 

ДИНАМИКЕ 

ПРПИЗВПДОЕ И 

ПРПМЕТА 

Развијаое сппспбнпсуи 

избпрасуауисуишке меупде у 

исурживаоу 

динамике ппјава 

Псппспбљаваое ушеника за 

лпгишкп закљушиваое п 

узрпцима и 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да пдабере и примени 

разлишиуе меупде у 

суауисуишкпм исурживаоу 

динамике ппјаве 

-Уме да анализира и уумаши 
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ппследицама прпмена 

ппјава 

Пвладаваое меупдама и 

уехникамакприщёеоа 

рашунара за 

анализудинамике ппјаве 

Псппспбљаваое ушеника да 

прауикреуаое ппјаве и 

превиди оенбудуёи или 

преухпдни развпј 

Псппспбљаваое ушеника за 

анлизууренда и ппслпваое 

привреднпгдрущува 

 

Прпцена примене меупда 

запредвиѐаое прпизвпдое 

 

дпбијене резулуауе 

-Кприсуи рашунар за 

израшунаваое свих индекса 

и апсплууних ппказауеља и 

оихпвп графишкп 

приказиваое 

-Зна да израшуна функцију 

уренда и графишки 

га приказује, анализира 

ууицај уренда на развпј 

ппјаве 

-Мпже да ууврди прпсешан 

расу или пад ппјаве 

-Прпцеоује кпју меупду да 

кприсуи за будуёи 

развпј ппјаве 

-Изврщи синуезу свих 

ппказауеља и пбразлпжи 

сиууацију у привреднпм 

друщуву 

слабе суране 

разлишиуих рещеоа и 

да се ппредели за 

бпље рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща 

и ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  

при упме заснива на 

аргуменуима 

СТАТИСТИШКП 

ПРИКАЗИВАОЕ 

СТАЛНИХ 

СРЕДСТАВА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Преппзнаваое месуа и 

знашајапснпвних средсуава 

у сурукууриукупних 

средсуава у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

израшунаваое 

кпефицијенауа 

искприщёеоа ппреме 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна 

ппказауеље суаоа пснпвних 

средсуава 

-Зна да графишки прикаже 

ппказауеље суаоа 

пснпвних средсуава 

-Зна да суауисуишки 

прикаже прпизвпдну и 

енергеуску ппрему и мери 

суепен оенпг 

искприщёеоа 

-Анализира дауе 

ппказауеље 
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СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ЗАППСЛЕНИХ 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

заппслених у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу 

сурукууре и квалификација 

заппслених 

 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна 

ппказауеље суаоа 

заппслених 

-Зна да суауисуишки 

прикаже заппслене и мери 

суепен искприщёеоа 

раднпг времена 

-Анализира сурукууру 

заппслених према 

квалификацијама и другим 

пбележјима 

-Прпцени делаунпсу кпјпм 

се привреднп друщувп 

бави на бази ппдауака п 

заппсленима 

 

 

СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ПРПДУКТИВНПСТИ 

РАДА 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпгууврѐиваоа и 

изражаваоапрпдукуивнпсуи 

у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

израшунаваое кпеф. 

прпдукуивнпсуи и анализу 

дпбијених резулуауа 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна и пбјасни 

индексепрпдукуивнпсуи 

рада 

-Зна да суауисуишки мери 

прпдукуивнпсу на 

пснпву дауих ппдауака 

-Анализира дауе 

ппказауеље 

-Прпцени щуа уреба у 

привреднпм друщуву 

ппбпљщауи 

  

 

СТАТИСТИКА НЕТП 

ЗАРАДЕ (ПЛАТА) 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпг 

ууврѐиваоа и изражаваоа 

зарада упредузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу зарада на пснпву 

дауихппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна индексе 

нпминалне и реалне 

прпсешне неуп зараде 

-Зна да упшава разлику 

измеѐу нпминалних и 
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реалних зарада 

-Ппвезује пбласу зарада са 

индекспм ппурпщашких 

цена и суандардпм живпуа 

-Уппреѐује реалне зараде 

на нивпу регипна, 

Еврппе и свеуа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, кпмбинпвани рад, рад на задацима, демпнсураципна, меупде АПН: галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви, рашунар, панп, прпјекупр 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важеёи правни прпписи 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
П

 Р
 А

 В
 П

 

ГРАЂАНСКП ПРАВП Суицаое пснпвних знаоа   
Уппзнаваое са 
граѐанским  правпм и 
сущуинпм импвинскп- 
правних пднпса  
Псппспбљаваое за 
кприщёеое усвпјених 
правних ппјмпва и знаоа 
у екпнпмским 
предмеуима и суварнпсуи  
Развијаое лпгишкпг 
мищљеоа  

. пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе:  
знауи да пбјасни ппјам 
граѐанскпг права   
мпёи да разликује делпве 
граѐанскпг права 
 знауи да пбјасни садржину 
свпјине 
дефинисауи свпјину  

Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава 
сурукууру градива, 
акуивнп селекуује 
ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг; уме да 
резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје.  
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп  
 
 
Кпнсурукуивнп, 

 
 
 
Пснпви екпнпмије 
 
Рашунпвпдсувп 
 
Јавне финансије 
Банкарскп ппслпваое 

Граѐанскп-правни пднпс Суицаое пснпвних знаоа  
Уппзнаваое са 
пплпжајем у граѐанскп-
правнпм пднпсу  
ушесника граѐанскп-

пп заврщеуку мпдула ушеник 
мпёи да пбјасни ппјам 

граѐанскп-правнпг  пднпса  
знауи да иденуификује 

пунпважне правне  ппслпве  
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правнпг пднпса  
Псппспбљаваое за 

кприщёеое  усвпјених 
правних ппјмпва и знаоа 
у екпнпмским 
предмеуима и суварнпсуи  
Развијаое лпгишкпг 
мищљеоа 

дефинисауи правне ппслпве   
набрпјауи врсуе правних 

ппслпва  

аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду групе, 
усаглащаваоу и 
псувареоу 
заједнишких циљева.  
 

Пблигаципнп правп Суицаое пснпвних знаоа 
п  пблигацијама и 
пблигаципнпм праву и  
сущуинпм дужнишкп-
ппверилашкпг пднпса  
Преппзнаваое извпра 
пблигација 

знауи да пбјасни дужнишкп-
ппверилашки пднпс , знауи да 

пбјасни пспбине пблигације  
дефинисауи пблигацију 

пднпс   разликује извпре 

пблигације   мпёи да пбјасни 

извпре пблигација   набрпји 

врсуе пблигација  

Угпвпр Кприщёеое пснпвних 
правних инсуруменауа  
Пвладаваое правнпм 
уерминплпгијпм из 
пбласуи угпвпра  
Суицаое знаоа п 
ппсуупку и нашину 
закљушиваоа 
привредних угпвпра  
Разумеваое разлишиуих 
врсуа угпвпра  
Преппзнаваое биуних 
елеменауа угпвпра у 
привреди,   знауи да  
набрпји нашине 
пресуанка угпвпра,  знауи 
да пбјасни ппследице 
дпцое 

знауи да пбјасни ппјам и 
елеменуе угпвпра , преппзна 
мпдалиуеуе угпвпра,  мпёи 
ёе да уумаши и пбјасни 
садржину угпвпра 

Правни субјекуи Суицаое пснпвних знаоа 
п привреднпм праву  
најзнашајнијим 
привредним субјекуима 

Ушеник ёе мпёи: 
да наведу најзнашајније 
привредне  субјекуе нащег 
правнпг сисуема,  да пбјасне 
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нащег правнпг сисуема  
Разумеваое правнпг 
пплпжаја  најзнашајнијих 
привредних субјекауа 
нащег правнпг сисуема  
Развијаое лпгишкпг 
мищљеоа 

разлике измеѐу врсуа 
привредних друщуава , да 
наведу пргане најзнашајнијих 
привредних субјекауа,  да 
дефинищу берзе, банке и 
прганизације за псигураое,  
да наведу и пбјасне 
банкарске ппслпве и ппслпве 
псигураоа 

Правни прпмеу Суицаое пснпвних знаоа 
п привреднпм праву и  
нашинима преузимаоа 
пбавеза . Схвауаое 
ппјмпва засуупаоа и 
пунпмпёја у правнпм 
прпмеуу 

Ушеник ёе биуи псппсбљен 
да наведу какп се преузимају 
пбавезе у правнпм прпмеуу,  
да пбјасне щуа је засуупаое, 
а щуа пунпмпё, да пбјасне 
пплпжај засуупника,  да 
наведу нашине на кпје се 
врще сурана улагаоа у нащу 
привреду 

Управнп правп Суицаое пснпвних знаоа 
п управнпм праву   
Схвауаое уермина јавна 
управа, државна управа, 
недржавна управа и 
јавна служба   

да зна да дефинище управнп 
правп кап грану права,  да 
зна разлике измеѐу управнпг 
и граѐанскпг права 

Акуи управе (правни и 
мауеријални) 

Суицаое пснпвних знаоа   
Уппзнаваое ушеника са 
управним акуима 
Уппзнаваое ушеника са 
управним правпм у 
нащем правнпм сисуему,  
садржинпм акауа управе 

пп заврщеуку мпдула 
ушеници  ёе мпёи: 
да знају да дефинищу акуе 

управе   да разликују правне 

и мауеријалне акуе  управе  
да знају да да наведу 

нпрмауивне акуе управе   да 
разликују акуе ппслпваоа и 

акуе власуи   да наведу врсуе 

управних акауа   да наведу 

мауеријалне акуе управе   

фрпнуални   

индивидуални  
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Управни ппсуупак Уппзнаваое ушеника са 
управним  правпм 
правпм у нащем правнпм 
сисуему.  Уппзнаваое са 
упкпм управнпг ппсуупка 

пп заврщеуку мпдула 
ушеници  уреба: 
да знају разлику измеѐу 

фпрмалнпг и  мауеријалнпг 
права  да дефинищу управни 

ппсуупак   да наведу пснпвна 

нашела управнпг ппсуупка   
да знају садржину рещеоа у 

управнпм  да наведу фазе у 

управнпм ппсуупку  да 
разликују суварну и месну 
надлежнпсу  

Ууврѐиваое и наплауа 
јавних прихпда 

Уппзнаваое ушеника са 
пснпвама управнпг 
ппсуупка у наплауи јавних 
прихпда и псувареоу 
расхпда за јавне и 
државне ппуребе  
Псппспбљаваое ушеника 
да се кприсуе закпнпм  
Пвладаваое ппјмпвима 
ппрескпг пбвезника, 
ппреске пснпве, ппреске 
суппе и плакщице  
Суицаое пснпвних знаоа 
п нашинима ууврѐиваоа 
и наплауе јавних прихпда  
Уппзнаваое ушеника са 
ппследицама неплаёаоа 
и неблагпвременпг 
плаёаоа јавних прихпда 

пп заврщеуку мпдула 
ушеници ёе: 
да преппзнају щуа су јавни 
прихпди,  да наведу 
принципе у наплауи јавних 
прихпда,  да пбјасне ппјмпве 
ппрески пбвезник, ппреска 
пснпва, ппреска суппа и 
плакщице  да пбјасне какп се 
све мпгу пбрашунавауи јавни 
прихпди,  да наведу и 
пбјасне садржину рещеоа п 
наплауи јавних прихпда,  да 
пбјасне щуа мпже ушиниуи 
незадпвпљан ппрески 
пбвезник ,да наведу све 
ппследице неплаёаоа и 
неблагпвременпг плаёаоа 
јавних прихпда 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални , инвидуални 
Насуавне меупде: мпнплпщка -,дијалпщка,  мпнплпщкп-дијалпщка 
Насуавна средсува:   уабла, презенуације, щеме 
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ППСЛПВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвне финансије за шеувруи разред екпнпмске щкпле, пбразпвни прпфил: Финансијски уехнишар, ауупри: Милпрад Иванищевиё, 

Предраг Јпванпвиё Гаврилпвиё, Драгана Бпгданпвиё, Завпд за учбенике 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
П

С
Л

П
В

Н
Е 

Ф
И

Н
А

Н
С

И
ЈЕ

 

 
ФИНАНСИЈСКП 
ППСЛПВАОЕ 
ПРЕДУЗЕЋА У 
УНУТРАЩОЕМ 
ПРПМЕТУ 
 

Разумеваое прганизације 
плаунпг прпмеуа у земљи 
-Разликпваое 
инсуруменауа 
плаунпг прпмеуа 
-Разликпваое акција, 
пбвезница и краукпрпшних 
харуија пд вреднпсуи 

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
унууращои плауни прпмеу 
-Умеёе да разликује 
инсуруме- 
неу плаунпг прпмеуа 
-Наушиёе да разликује 
акције, пбвезнице и 
краукпрпшне харуије пд 
вреднпсуи 
(банкарски акцепу, 
благајнишки запис, 
церуификау п деппзиуу, 
кпмерцијални запис и 
државне пбвезнице) 

-Ушеник акуивнп 
кпнсуруище знаое, 
упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг 
-Ушеник разликује 
шиоенице пд 
инуерпреуација, 
суавпва и мищљеоа 
-Ушеник уме јаснп да 
искаже пдреѐени 
садржај (усменп и 
писанп) 
-Ушеник кприсуи 
уабеларни и графишки 
приказ ппдауака и уме 
да пвакп приказане 
ппдауке шиуа, уумаши и 
прпцеоује 
-Ушеник прпналази / 
псмищљава мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације 
-Ушеник уме да пбјасни 
щуа су преднпсуи и 
слабе суране 
разлишиуих рещеоа и 
да се ппредели за 

Финансијскп 
ппслпваое, девизнп и 
царинскп ппслпваое, 
ппслпвна екпнпмија, 
рашунпвпдсувп, 
мауемауика 

 
ФИНАНСИЈСКП 
ППСЛПВАОЕ 
ПРЕДУЗЕЋА СА 
ИНПСТРАНСТВПМ 
 
 

Суицаое знаоа п 
девизнпм 
сисуему и девизнпј 
кпнурпли 
-Разумеваое прганизације 
плаунпг прпмеуа са 
инпсурансувпм 

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
щуа су девизни сисуем и 
девизна кпнурпла 
-Умеёе да пбјасни кпја се 
средсува кприсуе у 
меѐунарп-днпм плаунпм 
прпмеуу 
-Наушиёе да разликује 
инсуруменуе плаунпг 
прпмеуа са инпсурансувпм 
(дпзнака, акредиуив...) 

ФИНАНСИЈСКА 
КПНТРПЛА 

-Разумеваое ппјма и 
врсуе 
финансијске кпнурпле 
-Схвауаое улпге 
рашунпвпдсува у кпнурпли 

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
ппјам финансијске кпнурпле 
и разлику измеѐу инуерне и 
ексуерне кпнурпле 
-Ушеник ёе разумеуи кпја је и 



 527 

финансија 
 

каква улпга рашунпвпдсува у 
кпнурпли финансија 

бпље рещеое 
-Ушеник кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду 
-Ушеник акуивнп слуща 
и ппсуавља релевануна 
пиуаоа, а дискусију  
при упме заснива на 
аргуменуима 

ФИНАНСИЈСКП 
ПЛАНИРАОЕ 
 
 

Суицаое знаоа п 
пснпвним 
елеменуима, предмеуу и 
меупдама финансијскпг 
палнираоа 
-Суицаое знаоа п врсуама 
финансијских панпва 

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
ппјам финансијскпг 
планираоа 
-Ушеник ёе разликпвауи: 
план нпвшаних упкпва, 
плански биланс суаоа, 
плански биланс успеха и 
план дугпрпшних улагаоа 
-Ушеник ёе умеуи да 
примени уепријска знаоа на 
изради пракуишних примера 

 
УПРАВЉАОЕ 
НПВШАНИМ 
СРЕДСТВИМА 
 
 
 
 

Схвауаое ппјма и 
каракуерисуика 
управљаоа 
нпвшаним средсувима 
-Разумеваое нашина за 
ппвеёаваое ефикаснпсуи 
управљаоа гпупвинпм 
-Схвауаое пбруа нпвшаних 
средсуава и минималнпг 
нивпа гпупвине 

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
ппјам и каракуерисуике 
управљаоа нпвшаним 
средсув. 
-Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
кпефицијену пбруа гпупвине 
и прпсешни салдп гпупвине 
-Ушеник ёе умеуи да наведе 
и пбјасни нашине за 
ппвеёаое ефикаснпсуи 
управљаоа нпвшаним 
средсувима 

 

УПРАВЉАОЕ 
ППТРАЖИВАОИМА 

Схвауаое кредиуних 
суандарда и оихпве 
анализе 
-Дефинисаое кредиуних 
услпва 

Ушеник ёе разумеуи щуа су 
кредиуни суандарди и на 
кпји нашин се врщи анализа 
кредиуа 
-Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
кредиуне услпве кпје мпра 
да испуоава купац да би му 
се пдпбрип кредиу 

  

 

УПРАВЉАОЕ 
ЗАЛИХАМА 

-Разумеваое ппјма и 
врсуа 
залиха 
-Разумеваое урпщкпва 
залиха 

Ушеник ёе наушиуи да 
разликује врсуе залиха 
-Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
защуп је дпбрп управљаое 
залихама дпбрп финансијскп 
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-Схвауаое пснпвних 
пдлука 

управљаое 

 
ППКАЗАТЕЉИ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
АНАЛИЗЕ 

Суицаое знаоа п 
ппказауељима 
финансијске 
анализе 
-Дефинисаое 
кпефицијенуа 
пбруа купаца 
-Дефинисаое 
кпефицијенуа 
пбруа залиха 
-Дефинисаое 
кпефицијенуа 
пбруа дпбављаша 
-Дефинисаое 
кпефицијенуа 
пбруа пбруних средсуава 
-Анализираое суппе 
принпса на улпжена 
средсува-  

Ушеник ёе умеуи да пбјасни 
ппјам и врсуе финансијске 
анализе 
-Ушеник ёе знауи да израшуна 
и пбјасни разлишиуе 
ппказауеље финансијске 
анализе 
-Ушеник ёе да разуме ууицај 
примене ппказауеља 
финанси- 
јске анализе на финансијски 
пплпжај и акуивнпсу 
предузеёа 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, рад у пару, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, меупд демпнсурације 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна                                                                                                                                                                                               

 

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Јавне финансије за 3. и 4. раз. Средое екпнпмске щкпле-Б. Раишевиё, М. Кецман – Завпд за учбенике 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Јавне финасије 

 

Ппрези  

 

Суицаое знаоа п ппјму 

ппреза 

Суицаое знаоа п 

Дефинисаое ппреза 

Разликпваое врсуа ппреза 

 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама Ушеник 

разуме знашај 

Финансијскп 

ппслпваое 

Ппслпвна екпнпмија 
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Таксе  

врсуама ппреза 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

уакси, врсуама уакси, 

принципима и 

ууврѐиваоу висине уакси 

Уппзнаваое са сисуемпм 

уакси у Србији 

 

 

Дефинисаое уакси 

Разликпваое врсуа уакси 

Сазнаое защуп се плаёају 

уаксе, кпји су принципи и какп 

се ууврѐује висине уакси 

Суав п функципнисаоу сисуема 

уакси у Србији 

кприщёеоа ппузданих 

ппдауака за рад, 

дпнпщеое пдлука и 

свакпдневни живпу. 

Кприсуи знаоа и 

вещуине из разлишиуих 

предмеуа да предсуави, 

прпшиуа и прпуумаши 

ппдауке кприсуеёи уексу 

Ушеник ангажује свпје 

индивидуалне 

капациуеуе (знаое из 

разлишиуих предмеуа, 

искусувп суешенп изван 

щкпле, кап и 

инуелекууалне, 

емпципналне и 

спцијалне сппспбнпсуи) 

и друге ресурсе кпји му 

супје на распплагаоу 

(разлишиуи извпри 

инфпрмација, алауи, 

коиге, искусувп других 

ушеника, насуавника и 

других пспба из 

щкплскпг и ванщкплскпг 

пкружеоа, иуд.), 

селекуивнп и 

сврсисхпднп их кприсуи 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације 

Ушеник вреднује 

примену даупг рещеоа, 

иденуификује оегпве 

Мпнеуарна 

екпнпмија 

Рашунпвпдсувп  

Накнаде  

 

 

 

 

 

Дппринпси  

Суицаое знаоа п ппјму 

накнада, функцијама 

накнада, врсуама 

накнада 

 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

дппринпса, врсуама 

дппринпса, функцијама 

дппринпса 

Дефинисаое накнада 

Разликује врсуе накнада 

Наведе функције накнада 

 

 

 

Дефинище дппринпсе 

Има знаое п функцијама 

дппринпса 

Разликује врсуе дппринпса 

Јавни зајам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучеу  

Суицаое знаоа п ппјму 

јавних зајмпва, 

каракуерисуикама јавнпг 

зајма, класификацији 

Суицаое знаоа п нпвпј 

емисији нпвца, 

ампруизацији јавнпг 

зајма 

 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

бучеуа, сущуини бучеуа, 

бучеуским нашелима, 

бучеуским резервама, 

сурукуури бучеуа, 

изврщеоу и кпнурпли 

бучеуа 

Дефинище јавне зајмпве, 

разликује врсуе јавних зајмпва 

Има знаоа п каракуерисуикама 

јавнпг зајма 

Разликује емисију и 

ампруизацију јавнпг зајма 

 

 

 

 

Дефинище бучеу 

Разликује бучеуска нашела 

Разуме сурукууру бучеуа, 

изврщеое и кпнурплу бучеуа 

Ппзнаје бучеуски сисуем 

Србије и оегпвп 

функципнисаое 
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Уппзнаваое са 

бучеуским сисуемпм  

Србије 

дпбре и слабе суране и 

фпрмулище преппруке 

за нареднп искусувп са 

исуим или слишним 

прпблемским 

сиууацијама. 

Сарадоа 

Ушесувује у заједнишким 

акуивнпсуима на 

кпнсурукуиван, 

пдгпвпран и креауиван 

нашин афирмищуёи дух 

меѐуспбнпг ппщупваоа, 

равнпправнпсуи, 

сплидарнпсуи и 

сарадое 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Финансираое 

друщувених ппуреба 

 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

фпндпва, врсуама 

фпндпва, прихпдима 

фпндпва 

Дефинище фпндпве 

Разликује врсуе фпндпва 

Ппзнаје прихпде фпндпва 

 

Финансијска 

средсува предузеёа 

 

Суицаое знаоа п 

слпбпдним средсувима, 

ангажпваним 

средсувима, 

ппзајмљеним 

средсувима, 

финансираоу 

акумулације 

Разликује слпбпдна средсува, 

ангажпвана средсува, 

ппзајмљена средсува 

Ппседује знаое п 

финансираоу акумулације 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: грпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,усменп излагаое, акуивнп пријенуисана насуава, презенуације, рад у групи, писани радпви 

Насуавна средсува свеска, уабла, креда, коига 
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ДЕВИЗНП И ЦАРИНСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:Девизнп и царинскп ппслпваое за 4. разред Екпнпмске щкпле, Милпрад Ункпвиё и Тпмислав Тпдпрпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Д

ев
и

зн
п

 и
 Ц

ар
и

н
ск

п
 П

п
сл

п
ва

о
е 

Увпд-пснпвни ппјмпви 
 
 

 Разумеваое ппјма и 
знашаја валууе и 
девизе 
 Разликпваое ппјмпва 
валууа и девиза 
 Схвауаое девизнпг 
курса 
 Разликпваое врсуа 
девизних курсева 
 Разумеваое знашаја 
девизнпг уржищуа 

 Умеуи да пбјасни ппјам 
и разлику валууе и девизе 
 Умеуи да пбјасни 
валууни париуеу 
 Знауи да разликује 
врсуе девизних курсева 
 Умеуи да пбјасни знашај 
девизнпг уржищуа 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Анализираое 
ппдауака и 
инфпрмација 
-Рещаваое прпблема и 
сампсуалнп дплажеое 
дп закљушака 
-Рад у групи и у пару 
-Кпмуникација 
-Развијаое здравпг 
пднпса према нпвцу и 
оегпвпј вреднпсуи 
 

 Псиуураое 
 Јавне финансије 
 Банкарскп 
ппслпваое 

Меѐунарпдне 
финансијске прганизације 
 
 

 Разумеваое знашаја 
ММФ- 
а 
Схвауаое знашаја и 
функције Меѐунарпдне 
банке 
за пбнпву и развпј 
 Схвауаое знашаја и 
функције Меѐунарпднпг 
удружеоа за развпј 
 Схвауаое знашаја и 
функције Меѐунарпдне 
финансијске кпрппрације 
 Схвауаое знашаја и 
функције 
Мулуилауералне 
агенције за гаранупваое 
инвесуицја 
 Схвауаое знашаја и 
функције Еврппске банке 

 Умеуи да пбјасни и 
разликује пснпвне 
меѐунарпдне финансијске 
прганизације 
 Умеуи да дефинище и 
разликује квпуе и 
кредиуе 
 Умеуи да пбјасни 
специјална права 
вушеоа 
 Умеуи да пбјасни сасуав 
капиуала Свеуске 
банке и ппсуупак 
пдпбраваоа зајмпва 
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за 
пбнпву и развпј 
 Схвауаое знашаја и 
функције Еврппске 
инвесуиципне банке 
 Схвауаое знашаја и 
функције псуалих 
финансијских 
прганизација 

Биланс плаёаоа са 
инпсурансувпм 

 Разумеваое и 
разликпваое 
ургпвинскпг и плаунпг 
биланса 
 Схвауаое девизнпг 
биланса 
 Схвауаое девизних 
резерви 

 Умеуи да пбјасни ппјам 
и разлике измеѐу 
ургпвинскпг и плаунпг 
биланса 
 Знауи да пбјасни ппјам 
и сурукууру 
девизнпг биланса 
 Знауи да пбјасни ппјам 
девизних резерви 

Девизнп ппслпваое 
 
 

 Разумеваое права и 
пбавеза ушесника у 
девизнпм 
ппслпваоу 
 Схвауаое ппјма и 
знашаја 
девизних средсуава 
предузеёа 
 Схвауаое ппјма и врсуа 
девизних ппслпва 
предузеёа 
 Схвауаое ппјма и врсуа 
инсуруменауа у вези са 
девизним средсувима 
предузеёа 
 Схвауаое ппјма и врсуа 
девизних средсуава 
граѐана 
 Схвауаое ппјма 
распплагаое девизама 
 Схвауаое ппјма и 

 Умеуи да пбјасни права 
и пбавезе 
ушесника у девизнпм 
ппслпваоу 
 Знауи да пбјасни ппјам 
и знашај девизних 
средсуава предузеёа 
 Умеуи да пбјасни ппјам 
и врсуе девизних 
ппслпва предузеёа 
 Умеуи да дефинище и 
разликује 
инсууменуе у вези са 
девизним средсувима 
(меѐунарпдна дпзнака, 
шек, меница иуд) 
 Умеуи да пбјасни ппјам 
девизних 
средсуава граѐана 
 Умеуи да пбјасни 
распплагаое девизама 
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нашина 
функципнисаоа прпмеуа 
рпба и услуга са 
инпсувансувпм 
 Схвауаое ппјма и 
нашина 
функципнисаоа 
извпѐеоа 
инвесуиципних радпва у 
инпсурансуву 
 Схвауаое ппјма и 
нашина 
функципнисаоа 
пбављаоа 
привредних делаунпсуи у 
инпсурансуву 
 Схвауаое ппјма и 
нашина 
функципнисаоа улагаоа 
средсуава сураних лица у 
дпмаёу привреду 
 Схвауаое ппјма и 
нашина 
функципнисаоа девизне 
кпнурпле 

 Умеуи да пбјасни нашин 
функципнисаоа 
прпмеуа рпба и услуга са 
инпсурансувпм 
 Умеуи да пбјасни нашин 
функципнисаоа 
извпѐеое инвесуиципних 
радпва у 
инпсурансуву 
 Умеуи да пбјасни нашин 
функципнисаоа 
улагаоа средсуава 
сураних лица у дпмаёу 
привреду 
 Умеуи да пбјасни 
девизну кпнурплу 

 Царински сисуеми и 
царинска 
пплиуика 

 Разумеваое пснпвних 
царинских инсуиуууа 
 Разумеваое ппјма и 
нашела 
царинске пплиуике 
 Разликпваое и 
дефинисаое 
инсуруменауа 
царинске и ванцаринске 
защуиуе 

Умеуи да пбјасни ппјам 
пснпвних 
царинских инсуиуууа 
 Умеуи да пбјасни ппјам 
и врсуе царина 
 Умеуи да разликује 
разлишиуе врсуе 
царина 
 Умеуи да набрпји и 
разликује кауегприје 
царинскп ппдрушје, 
царински прелаз, 
царинска рпба и ппреклп 
рпбе 
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 Умеуи да разликује 
непреференцијалнп и 
преференциланп ппреклп 
рпбе 
 Знауи да пбјасни и 
разликује царинске 
суппе и царинске уарифе 
 Умеуи да ппище и 
укаже на знашај 
исправа у царинскпм 
ппсуупку 
 Умеуи да пбјасни знашај 
царинскпг 
надзпра и кпнурпле 
 Умеуи да пбјасни знашај 
инуелекууалне 
свпјине и защуиуе права 
 Умеуи да дефинище и 
пбјасни пснпвне 
ппсуулауе царинске 
пплиуике 
 Умеуи да набрпји и 
пбјасни инсуруменуе 
царинске и ванцаринске 
защуиуе 

 

Царински ппслпви  Разумеваое ппсуупка 
суавоаоа рпбе у 
царински 
ппсуупак 
 Разумеваое ппјма и 
врсуа 
других пблика царински 
дпзвпљенпг ппсуупаоа 
или 
уппуреба рпба 
 Схвауаое ппјма и 
нашина 
функципнисаоа 
царинскпг 

 Умеуи да пбјасни 
прпцедуру суављаоа рпбе 
у царински ппсуупак 
 Умеуи да пбјасни 
разлике измеѐу ппсуупака 
суављаоа рпбе у 
царински прпмеу и 
ппсебних 
царинских ппсуупака 
(уранзиу, складищуеое, 
акуивнп пплемеоиваое, 
прерада ппд цар. 
кпнурплпм, привремени 
увпз, пасивнп 
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дуга 
 Схвауаое и 
разликпваое 
ппјмпва царинскпг 
ппсуупка у 
пуунишкпм, 
меѐунарпднпм 
друмскпм и 
меѐунарпднпм 
железнишкпм сапбраёају 
 Схвауаое ппјмпва и 
прпцедуре царинскпг 
ппсуупка у 
меѐунарпднпм 
ваздущнпм сапбраёају 
 Схвауаое ппјмпва и 
прпцедуре царинскпг 
ппсуупка у 
меѐунарпднпм 
мпрскпм и решнпм 
сапбраёају 
 Разумеваое царинскпг 
ппсуупка над ппщуанским 
ппщиљкама 
 Разумеваое управнпг 
ппсуупка 
 Разумеваое 
прекрщајнпг 
ппсуупка 

пплемеоиваое и извпз 
рпбе) 
 Умеуи да пбјасни друге 
пблике царински 
дпзвпљенпг ппсуупаоа 
или уппуреба рпбе 
(унпщеое у слпбпдну 
зпну, ппнпвни извпз, 
унищуеое или усуупаое 
рпбе) 
 Знауи да пбјасни ппјам 
и насуанак царинскпг 
дуга 
 Знауи да пбрашуна 
царински дуг 
 Умеуи да пбјасни и 
разликује врсуе банака 
 Знауи да набрпји и 
пбјасни прпцедуре везане 
за царински дуг 
(пбезбеѐеое за наплауу, 
гащеое и ппвраёај) 
 Умеуи да пбјасни цар. 
ппсуупак у: 
1. Пуунишкпм прпмеуу 
2. Меѐунарпднпм 
железнишкпм 
прпмеуу 
3. Меѐунарпднпм 
ваздущнпм 
сапбраёају 
4. Меѐунарпднпм 
мпрскпм и 
решнпм сапбраёају 
 Знауи да пбјасни 
царински ппсуупак над 
ппщуанским ппщиљкама 
 Знауи да пбјасни ппјам 
управнпг ппсуупка 
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(правп засуупаоа, 
пбавещуеоа, впѐеое 
управнпг ппсуупка) 
 Знауи да пбјасни ппјам 
прекрщајнпг ппсуупка 
(кривишна дела 
кријумшареоа и царински 
прекщаји) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка,рад на уексуу,пракуишан рад 
Насуавна средсува: Табла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

БАНКАРСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:Банкарскп ппслпваое за шеувруи разред екпнпмске щкпле-Бпркп Крсуиё, Александар Живкпвиё, Пеуар Бпјпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

  Б
ан

ка
р

ск
п

 п
п

сл
п

ва
о

е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Техника 

Банкарскпг 

-Упшаваое разлике измеѐу 

кредиуних и других 

банкарских угпвпра 

-разликпваое пснпвне 

врсуе кредиуа 

-схвауаое нашина на кпји се 

ууврѐује прпмеоива 

камауна суппа 

-сампсуалнп прпцеоиваое 

кредиуне сппспбнпсуи 

клијенуа 

-анализираое и 

уппреѐиваое ппнуда 

банкарских кредиуа, какп 

пдабрали најппвпљнији 

кредиуни аранжман 

Ппсле савладанпг мпдула 

ушеник уреба да: 

-Упши разлике измеѐу кредиуних 

и других банкарских угпвпра 

-разликује пснпвне врсуе 

кредиуа 

-схвауа нашине на кпји се 

ууврѐује прпмеоива камауна 

суппа 

-сампсуалнп прпцеоује 

кредиуне сппспбнпсуи клијенуа 

-анализира и уппреѐује ппнуде 

банкарских кредиуа, какп би 

пдабрап најппвпљнији кредиуни 

аранжман 

-разуме улпгу пбезбеѐеоа 

 

 

-Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-Анализираое 

ппдауака и 

инфпрмација 

-Рещаваое прпблема 

и сампсуалнп 

дплажеое дп 

закљушака 

-Рад у групи и у пару 

-Кпмуникација 

-Развијаое здравпг 

пднпса према нпвцу 

и оегпвпј вреднпсуи 

 

 

-Мпнеуарна екпнпмија 

и банкарсувп 

-Ппслпвне финансије 

-Девизнп и царинскп 

ппслпваое 

-Финансијскп 

ппслпваое 
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ппслпваоа 

 

-разумеуи улпгу 

пбезбеѐеоа наплауе и 

разлишиуих инсуруменауа 

кпје банке кприсуе за пву 

намену 

-изабрауи најппвпљнији 

пблик щуедое 

наплауе и разлишиуих 

инсуруменауа кпје банке 

кприсуе за пву намену 

-изабере најппвпљнији пблик 

щуедое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ппслпви банака 

са инпсурансувпм 

 

 

-упшиуи разлику измеѐу 

кредиуних ппслпва и 

плаунпг прпмеуа са 

инпсурансувпм, 

-разумеуи екпнпмску и 

праву прирпду банкарске 

дпзнаке, дпкуменуарнпг 

акредиуива и 

дпкуменуарнпг инкаса 

-разликпвауи пснпвне 

ушеснике у банкарским 

ппслпвима дпзнаке, 

дпкуменуарнпг акредиуива 

и дпкуменуарнпг инкаса, 

разумеуи оихпв инуерес и 

знашај пвих ппслпва за 

банку, 

-разумеуи нашин 

кпнсурукције пснпвних 

суандарда иденуификације 

банке и рашуна кприсника у 

меѐунарпдним плаёаоима 

 

-упшава разлику измеѐу 

кредиуних ппслпва и плаунпг 

прпмеуа са инпсурансувпм, 

-разуме  екпнпмску и праву 

прирпду банкарске дпзнаке, 

дпкуменуарнпг акредиуива и 

дпкуменуарнпг инкаса 

-разликује пснпвне ушеснике у 

банкарским ппслпвима дпзнаке, 

дпкуменуарнпг акредиуива и 

дпкуменуарнпг инкаса, разуме 

оихпв инуерес и знашај пвих 

ппслпва за банку, 

-разуме нашин кпнсурукције 

пснпвних суандарда 

иденуификације банке и рашуна 

кприсника у меѐунарпдним 

плаёаоима 

 

 

 

 

 

 

-упшиуи да су банке 

прганизације у шијем се 

ппслпваоу преламаоу 

инуереси разлишиуих група, 

кпје свпјим делпваоем 

банкама намеёу 

-упши да су банке прганизације у 

шијем се ппслпваоу преламаоу 

инуереси разлишиуих група, кпје 

свпјим делпваоем банкама 

намеёу ппщупваое пдреѐених 

принципа ппслпваоа 
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3.Принципи 

ппслпваоа банака. 

ппщупваое пдреѐених 

принципа ппслпваоа 

-дпёи дп инфпрмација 

ппуребних за анализу 

ппслпваоа банке 

-упшиуи специфишнпсуи 

банке у пднпсу на псуала 

привредна друщува 

(предузеёа) 

-сампсуалнп израшунауи 

суепен ликвиднпсуи, 

сплвенунпсуи, 

ренуабилнпсуи, и 

екпнпмишнпсуи банке 

-анализирауи урендпве, 

пплпжај банке у пднпсу на 

кпнкуренуе и главне 

факупре кпји су ууицали на 

псуварене ппслпвне 

резулуауе 

-дпѐе дп инфпрмација 

ппуребних за анализу 

ппслпваоа банке 

-упши специфишнпсуи банке у 

пднпсу на псуала привредна 

друщува (предузеёа) 

-сампсуалнп израшуна суепен 

ликвиднпсуи, сплвенунпсуи, 

ренуабилнпсуи, и 

екпнпмишнпсуи банке 

-анализира урендпве, пплпжај 

банке у пднпсу на кпнкуренуе и 

главне факупре кпји су ууицали 

на псуварене ппслпвне 

резулуауе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Банкарски 

меначмену. 

 

-разликпвауи пснпвне 

функције меначменуа, 

-пцениуи пплпжај банке у 

кпнкуренускпм пкружеоу, 

иденуификујуёи оене 

преднпсуи, слабпсуи, 

щансе и ризике 

-иденуификпвауи , а мпжда 

и прпцеоивауи ризике кпје 

нпси ппслпваое на 

финансијскпм уржищуу 

(камауни,валууни и ризик 

ликвиднпсуи) 

-разумеуи али и прпцениуи 

пправданпсу разлишиуих 

мпдела прганизаципне 

-разликује пснпвне функције 

меначменуа, 

-пцени пплпжај банке у 

кпнкуренускпм пкружеоу, 

иденуификујуёи оене 

преднпсуи, слабпсуи, щансе и 

ризике 

-иденуификује , а мпжда и 

прпцеоује ризике кпје нпси 

ппслпваое на финансијскпм 

уржищуу (камауни,валууни и 

ризик ликвиднпсуи) 

-разуме али и прпцени 

пправданпсу разлишиуих мпдела 

прганизаципне сурукууре, 

пднпснп нашина на кпје се мпгу 
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сурукууре, пднпснп нашина 

на кпје се мпгу укрщуауи 

линије пдгпвпрнпсуи и 

пдлушиваоа у банци 

-схвауиуи кплики је 

друщувени знашај банке, а 

имајуёи у виду слпженпсу 

сисуема кпнурпле 

ппслпваоа банака 

укрщуауи линије пдгпвпрнпсуи и 

пдлушиваоа у банци 

-схвауи кплики је друщувени 

знашај банке, а имајуёи у виду 

слпженпсу сисуема кпнурпле 

ппслпваоа банака 

 

 

 

 

 

 

5. Финансијски 

инфпрмаципни 

сисуем. 

 

-сагледауи екпнпмски 

ппуенцијал увпѐеоа 

инфпрмаципних сисуема у 

банкарскп ппслпваое 

-разумеуи уехнишку, али и 

екпнпмску прирпду 

савремених елекурпнских 

сисуема кпје банке кприсуе 

у пднпсима са клијенуима 

-упшиуи ризике кпји прауе 

уппуребу савремених 

елекурпнских сисуема у 

банкарсуву 

-сагледа екпнпмски ппуенцијал 

увпѐеоа инфпрмаципних 

сисуема у банкарскп ппслпваое 

-разуме уехнишку, али и 

екпнпмску прирпду савремених 

елекурпнских сисуема кпје 

банке кприсуе у пднпсима са 

клијенуима 

-упши ризике кпји прауе 

уппуребу савремених 

елекурпнских сисуема у 

банкарсуву 

 

 

 

 

 

6. Харуије пд 

вреднпсуи 

-пбјасниуи каракуерисуике 

харуија пд вреднпсуи и 

указауи на оихпв знашај 

-разликпвауи ппједине 

врсуе ХПВ према оихпвим 

специфишнпсуима 

-разумеуи узајамне 

релације ХПВ и 

финансијскпг уржищуа 

-пбјасни каракуерисуике харуија 

пд вреднпсуи и указаже на 

оихпв знашај 

-разликује ппједине врсуе ХПВ 

према оихпвим 

специфишнпсуима 

-разуме узајамне релације ХПВ 

и финансијскпг уржищуа 

 

7.Финансијскп 

уржищуе 

-пбјасниуи улпгу кпју има 

финансијскп уржищуе у 

пбезбеѐиваоу 

финансијских средсуава за 

ефикаснп функципнисаое 

-пбјасни улпгу кпју има 

финансијскп уржищуе у 

пбезбеѐиваоу финансијских 

средсуава за ефикаснп 

функципнисаое привредних 
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привредних акуивнпсуи 

-разликпвауи ппједине 

врсуе финансијских 

уржищуа 

-разумеуи улпгу берзе у 

ургпвини ХПВ 

акуивнпсуи 

-разликује ппједине врсуе 

финансијских уржищуа 

-разуме улпгу берзе у ургпвини 

ХПВ 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка,рад на уексуу,пракуишан рад 

Насуавна средсува: Табла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

ПСИГУРАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Псигураое за шеувруи разред екпнпмске щкпле, Јелена Кпшпвиё, завпд за учбенике Бепград  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
си

гу
р

ао
е 

 
 
ППЈАМ 
ПСИГУРАОА 
 

Уппзнаваое са пснпвним 
ппјмпвима из пбласуи 
псигураоа, циљевима и 
врсуама псигураоа; 

ушеник ёе биуи сппспбан да 
разуме ппуребу псигураоа − да 
издвпји елеменуе псигураоа − да 
разуме циљ и задауке псигураоа 
− да разуме правну пснпву 
псигураоа − да разграниши врсуе 
псигураоа 

 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп 
ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое 
прпблема 
Сарадоа 

ппслпвна екпнпмија 
пснпви права 
усуав и правп граѐана 
пснпви раднпг права 
 
 
 
 
ппслпвна екпнпмија 
правп 
 
 
 
 
пснпви права 
усуав и правп граѐана 
пснпви раднпг права 
 

 
 
ПСИГУРАОЕ 
ИМПВИНА 
 
 

Суицаое знаоа за 
пбављаое ппслпва у 
пбласуи псигураоа импвине  

да разуме ппуребу псигураоа 
импвине и ппсуа нашела − да 
пбјасни ууврѐиваое накнаде из 
псигураоа и оене пблике − да 
разуме щуа је уп двпсурукп и 
висесурукп псигураое а щуа је 
псигураое пд пдгпвпрнпсуи 

 
 
ПСИГУРАОЕ ЛИЦА 

Суицаое знаоа за 
пбављаое ппслпва у 
пбласуи псигураоа лица 
 

да разуме ппуребу псигураоа 
живпуа и ппјам псигураоа пд 
ппследица несреёнпг слушаја − да 
разуме ууврѐиваое вреднпсуи 



 541 

псигураоа Пдгпвпрнп ушещёе 
у демпкраускпм 
друщуву 
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
 
 

 
 
пснпви права 
усуав и правп граѐана 
пснпви раднпг права 
 
 
 
пснпви права 

 
 
 
СПЦИЈАЛНП 
ПСИГУРАОЕ 
 

Суицаое знаоа за 
пбављаое ппслпва у 
пбласуи спцијалнпг 
псигураоа, а у пквиру упга 
ппслпва здравсувенпг и 
пензијскп-инвалидскпг 
псигураоа. 

да преппзна елеменуе спцијалнпг 
псигураоа − да пбјасни знашај 
здравсувенпг псигураоа, права из 
здравсувенпг псигураоа и нашине 
финансираоа здравсувенпг 
псигураоа − да разуме ппјам ПИП 
псигураоа, права из ПИП 
псигураоа, кап и накнаду пп 
пснпву ПИП псигураоа 

 
РЕПСИГУРАОА 
 

Суицаое знаоа за 
пбављаое ппслпва у 
пбласуи репсигураоа 

да разуме ппјмпве сапсигураоа и 
репсигураоа и оихпвп дејсувп − 
да разликује врсуе репсигураоа и 
нашине ууврѐиваоа вреднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Драган Мариншиё, Ппслпвна инфпрмауика за шеувруи разред екпнпмске щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
н

ф
п

р
м

ау
и

ка
  

БАЗЕ ППДАТАКА 

-Схвауаое знашаја прпграма за 

рад са базама ппдауака 

-Псппспбљаваое за 

сасуављаљое и пппуоаваое 

уабела и упиуа и креираое веза 

-Псппспбљаваое за 

дизајнираое фпрми и извещуаја 

-Псппспбљаваое за прављеое 

кпмандне уабле и макрпа у бази 

- знауи да прави 

пдгпварајуёе уабеле и упиуе 

-мпёи да примеоује у пракси 

рад са базама ппдауака 

(филурираое, спруираое, 

кппираое, креираое веза) 

-умеуи да дизајнира фпрме и 

извещуаје 

-умеуи да кприсуи MS Access  

1. Кпмуникација 

2. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

3. Дигиуална 

кпмпеуенција 

4. Рещаваое 

прпблема 

5. Сарадоа 

 

савремена ппслпвна 

кпресппнденција, 

суауисуика, 

пснпви екпнпмије 

рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Екпнпмија 

Мпнеуарна 

екпнпмија и 
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ппдауака 

-Схвауаое знашаја инуеграције 

са пкружеоем 

банкарсувп 

рашунарсувп и 

инфпрмауика  

 

ЕЛЕКТРПНСКП 

ППСЛПВАОЕ 

- Уппзнаваое са пблицима 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-Уппзнаваое са елекурпнскпм 

ургпвинпм и банкарсувпм и 

сисуемима плаёаоа 

-Схвауаое распрпсураоенпсуи 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-Схвауаое знашаја защуиуе и 

сигурнпсуи у елекурпнскпм 

ппслпваоу 

- ппзнавауи специфишнпсуи 

елекурпнскпг ппслпваоа 

-умеуи да се защуиуи у 

елекурпнскпм ппслпваоу 

-биуи псппспбљен да 

примени разлишиуе сисуеме 

плаёаоа схпднп 

пдгпварајуёим услпвима 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Групни Индивидуални 

Насуавне меупде: Ппказиваое, Мпнплпщкп-дијалпщка, демпнсурауивни, пракуишан рад ,вербални, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: Рашунар, радни лисупви 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПМЕРЦИЈАЛИСТА I, II, III  И IV РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПМЕРЦИЈАЛИСТА I РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТИ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 
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пднпс према коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и запажаоа 

п коижевнпм делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и вреднује 

га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у коижевнпм 

делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

•Верска насуава 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу суарпг 

века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века за 

развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј еврппске 

кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује их 

пп кулуурама кпјима припадају, 

коижевним рпдпвима и врсуама 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 

•пбјасни универзалне ппруке 
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вещуине мищљеоа коижевнпсуи 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп пдреѐиваое 

закпниупсуи еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п средопвекпвнпј кулуури и 

урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, језик, 

писмп и век у кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве уз 

преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 
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вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне (усмене) 

коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи дела 

наще нарпдне коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе уексуа 

и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•Псппспбљаваое ушеника за 

креауивнп и криуишкп 

размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

хуманизма и ренесансе 
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коижевнпсуи хуманизма и 

ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза измеѐу 

коижевнпсуи и кулууре 

еврппскпг и дпмаёег 

хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоаоегпве семануишке 

целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним делима 

и пбразлаже пдлике еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и класицизам •Псппспбљаваое ушеника да 

разликују умеунишке суилпве 

•Упшаваое ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 
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уенденција еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника за 

исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп изабраних 

писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на прпушаваое 

језика кап сисуема 

•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

друщувенпм услпвљенпщёу 

и исупријским развпјем 

 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

•наведе фазе развпја коижевнпг 

језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се оиме 

баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

•наведе дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем језишкпг сисуема 

•разуме функцију језика 
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језика, фпнеуике, 

фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•Суицаое знаоа из пбласуи 

фпнеуике и фпнплпгије 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа знаоа 

примене у гпвпру и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•влада сурукуурпм језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније суешених 

знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке кулууре 

ушеника 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 

Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника да 

пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 
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Кулуура изражаваоа:       

Усменп и писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника за 

ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  ушещёе 

у дебауама и прилагпѐаваое 

језишкпг израза 

кпмуникауивнпј сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да у 

писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају у 

службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 1. Getting to know you. 

 

Развијаое језишких 

вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  

да акуивнп кприсуи 

лексишке сурукууре ( 

предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпре п граду у кпм 

живе 

Шиуаое и анализа уексуа 

A blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени 

знаое из грамауике 

Кприсуи лексишке 

изразе приликпм 

фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм 

живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник 

је у суаоу да кпрекунп  

уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај 

писаних уексупва 

дискууује п мущкп-

женским пднпсима 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

 

Unit 2 Whatever makes you 

happy. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе садащоа 

глагплска времена, кап и 

оихпвп ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпре п суварима 

кпје их усреёују 

Развијаое језишких 

вещуина 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппсуављају пиуаоа п 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа 
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инуереспваоима других 

људи, али и 

псппспбљаваое ушеника 

да сами гпвпре п свпјим 

хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз 

фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  

(ушеници спрпвпде 

анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

другима крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје 

га шине среёним 

(инуереспваоа, 

хпбији...) 

сасуави и спрпведе 

анкеуу, и предсуави 

оене резулуауе 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Unit 3 What’s in the news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past 

Continuous 

Развијаое језишких 

вещуина 

Псппспбљаваое ушеника 

да пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника 

да пришају п медијима, 

весуима и нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа 

неппзнауих уексупва, 

усвајаое лексике из оих 

Псппспбљаваое ушеника 

да у свпјим изјавама 

кприсуе пдреднице за 

време и дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, 

весуима или нпвинама, 

ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past 

Simple and Past 

Continuous 

Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа и да уппуреби 

слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику. 



 556 

 Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 4 Eat, drink and be 

merry! 

 

Усвајаое впкабулара 

везанпг за храну и 

навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе изразе за 

кплишину (some, any, 

much, many, a lot of, a 

few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе нпве 

лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, 

anything) 

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици 

крпз анализу уексуа 

Unusual places to eat. 

Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника 

да акуивнп кприсуе 

шланпве у енглескпм 

језику (Articles – a/an, 

the.) 

Шиуаое, превпд, анализа 

и дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

усваја  нпви лексишки 

фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј 

фпрми 

Ушеник је у суаоу да 

кприсуи изразе за 

кплишину и предвиѐене 

лексишке сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп и уашнп 

кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и 

размеоује мищљеоа са 

другим ушеницима на 

уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking forward. Псппспбљаваое ушеника 

да акуивнп кприсуе ,у 

свпм гпвпру, грамауишке 

сурукууре : will, going to 

и PresentContinuous за 

Ушеник је у суаоу да 

гпвпри п свпјим 

будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да 
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будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

инфиниуив и герунд.  

Псппспбљаваое ушеника 

да ушесувују у дискусији 

и да гпвпре п свпјим 

будуёим планпвима.  

Развијаое језишких 

вещуина.  

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа, 

усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву 

уексуа Palina- the girl 

with two families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке 

сиууације.  

Усвајаое и 

псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

шиуа, анализира и 

дискууује на пснпву 

неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује 

у дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у 

свпм свакпдневнпм 

гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see it Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе кпмпарацију 

придева у свпјим 

изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппреде ппјмпве на 

пснпву пблика 

Ушеник кприсуи 

кпмпарауив и 

суперлауив у 

свакпдневнпм гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и 

разлишиуим кулуурама 

и пбишајима. 
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кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва 

акуивна примена.  

Ушеник шиуа и 

анализира неппзнауи 

уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи 

синпниме и анупниме у 

свпјим изјавама. 

 

 Business English 

Unit 1 A new job 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

 

 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику . 
 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, фпрму- 

ларима, пзнакама, 

еуикеуама), 

разуме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време), 

у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе 

реши, 

инуернаципнализме, 

изразе и решенице 

(нпр. у 

пгласима, на 

плакауима) 

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу 

и има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

Ушеник разуме важнпсу 

лишне акуивације и 

ппказује иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у свеуу 

бизниса). Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 
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уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге. 
   

меѐуспбнп ппвезане. 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева.  Дппринпси 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

правилима заједнишкпг 

рада и придржава их се 

упкпм заједнишкпг 

рада. 

 

Unit 2 Organisations and 

roles 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

Псппспбљаваое 

 

 

 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

 
  

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

исмисап краёих 

уексупва исхемауских 

приказа 

(саппщуеоа,фпрмулара 

саппдацима п некпј 

пспби,пснпвне 

кпманде на 

мащинама/кпмпјууеру, 

декларације п 

прпизвпдима, упуусува 

зауппуребу и примену), 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 
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предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

изадужеоа 

на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп  
  

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: 

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё,Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа.Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа.Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000).Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 

И
 Ш

 К
 

П
   

  В
 

А
 С

 П
 

И
 Т

 А
 

О
 Е

 

AНТРПППМПТПРИКА 
Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 
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Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу:  

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 
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Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

Векупри Суицаое пснпвних знаоа 

п векуприма  

дефинище ппјам векупрa  

пбјасни ппјмпве правац, смер и 

инуензиуеу векупра  

изврщи пперације са векуприма 

(сабираое и пдузимаое векупра, 

прпизвпд брпја и векупра)  

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика  

Физика  

Хемија 

 

 

Реални брпјеви  

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

скупу реалних брпјева  

Уппзнаваое са 

ппјмпвима апсплууна и 

релауивна грещка  

разликује разлишиуе записе 

брпјева из скуппва N,Z,Q, и уе 

брпјеве приказује на брпјнпј 

правпј и ппреди их 

разликује пснпвне ппдскуппве 

скупа реалних брпјева и упшава 

релације RIRQZN  

израшуна вреднпсу једнпсуавнпг 

раципналнпг брпјевнпг израза 

ппщуујуёи приприуеу рашунских 

пперација и уппуребу заграда 

пдреди апсплууну вреднпсу 

реалнпг брпја и графишки 

инуерпреуира на брпјевнпј пси 

запкругли брпј на пдреѐени брпј 
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децимала 

пдреди апсплууну и релауивну 

грещку 

Раципнални 

алгебарски изрази 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пплинпмима 

Разумеваое ппсуупка 

расуављаоа пплинпма на 

шинипце и пдреѐиваое 

НЗС и НЗД пплинпма 

 

сабира, пдузима и мнпжи 

пплинпме  

примени дисурибууивни закпн 

мнпжеоа према сабираоу и 

фпрмуле за квадрау бинпма и 

разлику квадрауа, збир и разлику 

кубпва  

расуави пплинпме на шинипце 

пдреди НЗД и НЗС пплинпма 

урансфпрмище једнпсуавнији 

раципнални алгебарски израз 

Гепмеурија 

 

 

Пбнављаое пснпвних 

ппјмпва у гепмеурији 

Прпщириваое знаоа п 

урпуглпвима и 

шеувпрпуглпвима 

 

разликује пснпвне и изведене 

гепмеуријске ппјмпве 

разликује меѐуспбни пднпс 

углпва (суседни, уппредни, 

унакрсни, кпмплеменуни, 

суплеменуни) 

наведе и примени везе измеѐу 

углпва са паралелним (или 

нпрмалним) крацима 

наведе и примени релације 

везане за унууращое и сппљащое 

углпве урпугла 

дефинище ппјмпве димеурала 

дужи, симеурале угла, уежищна 

дужи средоа линија урпугла 

кпнсуруище симеуралу дужи, 

димеуралу угла и висину урпугла 

кпнсуруище знашајне уашке 

урпугла 

наведе свпјсувп уежищуа 

наведе пснпвне релације у 

једнакпкракпм , пднпснп 
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једнакпсуранишнпм урпуглу 

разликује врсуе шеувпрпуглпва и 

оихпве пспбине 

наведе суавпве п паралелпграму 

и уме да их примени 

наведе пспбине специјалних 

паралелпграма 

фпрмулище Талеспву уепрему и 

примени је на ппдлеу дужи на n 

једнаких делпва 

Линеарне једнашине и 

неједнашине 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

линеарнпј једнашини, 

неједнашини и функцији 

Псппспбљаваое за 

анализ графика функције 

и оегпву примену 

Примена знаоа п 

линеарним једнашинама 

сисуемима и 

неједнашинама на реалне 

прпблеме 

 

дефинище ппјам линеарне 

једнашине 

рещи линеарну једнашину 

примени линеарну једнашину на 

рещаваое прпблема 

рещи једнашину кпја се свпди на 

линеарну једнашину 

дефинище ппјам линеарне 

функције 

прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки линеарну функцију 

рещи линеарну неједнашину и 

графишки прикаѐе скуп рещеоа 

рещи сисуем линеарних 

једнашина са две неппзнауе 

Прпппрципналнпсу 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

прпппрцијама и 

прпценурнпм рашуну 

Псппспвљаваое за 

примену прпппрција и 

прпценауа на рещаваое 

реалних прпблема 

 

израшуна пдреѐени деп неке 

велишине 

пдреди неппзнауе шланпве прпсуе 

прпппрције 

прпщири или скрауи размеру и 

примени је у рещаваоу прпблема 

ппделе 

преппзна дирекуну или пбрнууу 

прпппрципналнпсу две велишине, 

примени је при рещаваоу 

једнпсуавних прпблема и 
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прикаже је графишки 

пдреди неппзнауу главницу, 

прпценау или прпценуни изнпс 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.   2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.6.    2.МА.1.2.8.     

2.МА.1.4.2.     2.МА.2.1.4.     2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2.   

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

лу
ур

а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним елеменуима 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

елеменуе (линију, 

кпмппзицију, бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, 

…); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развија

ое псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезив

аое са уржищуем 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним дисциплиама 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

дисциплине 

Пснпвне ликпвне уехнике  

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

уехнике (вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

Уппзнаваое са уепријпм 

умеунпсуи; 

Кприсуи сазнаоа из уеприје 

умеунпсуи; 



 567 

   рада; ушеник уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине); 

Дигиуална 

кпмпеуенција (ушеник 

кприсуи ИКТ, уме да 

преуражује, анализира 

и прпцеоује 

ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм 

пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, 

…) Дигиуална 

кпмпеуенција (ушеник 

кприсуи ИКТ, уме да 

преуражује, анализира 

и прпцеоује 

ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм 

пблику); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развија

ое псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

 

Нпви аудип – визуелни 

медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне аудип-

визуелне медије (сниме и 

мпнуирају фпупграфију, звук; 

 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 
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Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за свпје 

ппуребе у будуёнпсуи; 

 

Дигиуална 

кпмпеуенција (ушеник 

кприсуи ИКТ, уме да 

преуражује, анализира 

и прпцеоује 

ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 

 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 

и
н

ф
п

р
м

ау
и

ка
 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да расппзна 

сурукууру и принцип рада 

рашунара, и знашј инфпрмауике 

за функципнисаое и  развпј 

друщува. 

3.Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое  прпграма за 

пбраду уексуа 

Ушеник ёе мпёи сампсуалнп да 

кприсуи прпграм за пбраду 

уексуа и уабеларник ппдауака и 
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 креираое дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, слика и 

уабела. 

Слајд -  презенуације 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

прављеое презенуација 

 

Да сампсуалнп креира и прави 

презенуације. 

Табеларнп прпрашуни 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

рад са уабелама 

Да сампсуалнп креира уабелу и 

ради разне врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да креира 

графикпн. 

 

 

Инуернеу и елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи сервисе 

инуернеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Исуприја 

 

 

Српска 

држава и  

државнпсу 

 Прпщириваое знаоа п 

насуанку мпдерне српске 

државе и најважнијим 

пдликама српске 

државнпсуи. 

 Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи 

за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у развпју српске 

државнпсуи. 

 Разумеваое најзнашајнијих 

идеја мпдернпг дпба и 

оихпвпг 

ууицаја у прпцесу 

сувараоа српске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа у кпме насуаје и 

ппсупји српска држава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 преппзна разлишиуе исупријскесадржаје 

(лишнпсуи, дпгаѐаје, ппјаве и прпцесе) и дпведе их 

у везу са пдгпварајуёпм временскпм пдредницпм 

и исупријским перипдпм; 

 разликује перипде у кпјима је ппсупјала, 

пресуала да ппсупји и ппнпвп насуала српска 

држава; 

 наведе и уппреди пдлике српске државнпсуи у 

средоем и нпвпм веку; 

 упши ууицај еврппских ревплуципнарних 

збиваоа на 

развпј српске наципналне и државне идеје; 

 пбјасни узрпке и ппследице Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких раупва 1876– 1878, Балканских 

раупва и 

Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878, Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 ппище улпгу исуакнууих лишнпсуи у Српскпј 

ревплуцији, у развпју државних исуиууција и 

фпрмираоу мпдернпг 

пплиуишкпг сисуема, у пслпбпдилашким раупвима 

1876–1878, Балканским раупвима и Првпм 

свеускпмрауу 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

 

 

 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

 

- Гепграфија 

 

- Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

- Граѐанскп 

васпиуаое 

 

- Верска насуава 
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Српски  

нарпд у  

југпслпвенскпј 

држави 

 Прпщириваое  знаоа п 

југпслпвенскпј идеји и 

нпсипцима идеје сувараоа 

југпслпвенске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа укпме насуаје 

југпслпвенска држава. 

 Прпщириваое знаоа п 

пдликама југпслпвенске 

државе. 

 Прпщириваое знаоа п 

пплпжају српскпг нарпда 

у југпслпвенскпј држави. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у пплиуишкпм 

живпуу југпслпвенске 

државе. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја југпслпвенске 

државе. 

 изведе закљушак п знашају усуавнпсуи за развпј 

мпдернпг пплиуишкпг сисуема. 

 пбразлпжи најважније мпуиве и узрпке 

сувараое 

југпслпвенске државе; 

 упши знашај насуанка југпслпвенске државе за 

српски 

нарпд; 

 иденуификује пдлике југпслпвенске државе кап 

мпнархије и кап републике; 

 разликује пспбенпсуи друщувенп-пплиуишких 

сисуема кпји су ппсупјали у југпслпвенскпј држави; 

 упши и разуме меѐунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе; 

 пбразлпжи дппринпс југпслпвенских 

ануифащисуишких ппкреуа ппбеди савезника у 

Другпм 

свеускпм рауу; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су ууицале на 

друщувенп- пплиуишка збиваоа у 

Југпславији 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 



 572 

  

Дпсуигнуёа 

српске  

кулууре 

 Разумеваое ппјма српскпг 

кулуурнпг прпсупра. 

 Развијаое свесуи п 

вищевекпвнпм кпнуинуиуеуу 

српске кулууре. 

 Сагледаваое српске 

кулууре 

кап дела еврппске 

кулуурнпг наслеѐа. 

 Прпщириваое знаоа п 

највищим дпмеуима и 

предсуавницим а српске 

кулууре. 

 Развијаое свесуи п знашају 

пбразпваоа за ппщуи 

кулуурни 

напредак. 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпуу кпд 

Срба крпз векпве 

 разликује перипде у кпјима су насуала 

најзнашајнија дела српске кулууре; 

 уппреди пдлике српске кулууре разлишиуих 

перипда; 

 пбјасни ууицаје исупријских збиваоа на 

кулуурна креуаоа;  ппище пдлике свакпдневнпг 

живпуа кпд Срба у разлишиуим еппхама и 

пбласуима; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Српски нарпд 

и Србија у 

савременпм 

свеуу 

Разумеваое пплиуишких и 

екпнпмских пднпса у 

савременпм свеуу. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја Србије. 

 Прпщириваое знаоа п 

најзнашајнијим 

меѐунарпдним 

прганизацијама и шлансуву 

Србије у оима. 

 Прпщириваое знаоа п 

ппследицама наушнп- 

уехнплпщкпг развпја на 

живпу савременпг 

 иденуификује најважније шинипце у 

меѐунарпдним 

пплиуишким и екпнпмским пднпсима; 

 разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу; 

 ууврди знашај шлансува Србије у меѐунарпдним 

прганизацијама; 

 пбјасни ууицај савремених уехнишких 

дпсуигнуёа на 

ппвезиваое људи у свеуу. 
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шпвека. 

ФИЗИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ: ФИЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ, БЕПГРАД, 2017. 

МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ : ФИЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 

БЕПГРАД,  2016. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
И

ЗИ
К

А
 

 

УВПД У ФИЗИКУ 

 

-уппзнаваое са физикпм кап 

прирпднпм наукпм  

- ппнављаое дела градива из 

пснпвне щкпле  

- уппзнаваое меѐунарпднпг 

сисуема јединица 

- ппзнаваое разлике измеѐу 

векупрских и скаларних физишких 

велишина 

пбјащоава знашај и улпгу 

експерименуа и уеприје у 

пписиваоу физишких прпцеса 

и ппјава 

преппзнаје пснпвне физишке 

велишине 

разликује скаларне и 

векупрске физишке велишине и 

примеоује пснпвне пперације 

на оима 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 
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КИНЕМАТИКА 

 

-уппзнаваое са ппјмпвима 

везаним за креуаое 

-разумеваое ппјмпва брзина, 

убрзаое, равнпмернп и 

равнпмернп прпменљивп 

креуаое 

-ушеник мпже да пшиуава и рашуна 

вреднпсуи убрзаоа и преѐенпг 

пууа са графика 

-рещаваое рашунских задауака 

кпји су везани за израшунаваое 

брзине, убрзаоа, преѐенпг пууа 

преппзнаје разлику 

равнпмернпг и 

неравнпмернпг креуаоа 

разуме јединице и мере за 

кинемауику 

анализира и графишки 

приказује закпне 

равнпмернпг, равнпмернп 

прпменљивпг правплинијскпг 

креуаоа  

 анализира разлишиуе пблике 

креуаоа и пдреѐује оихпве 

парамеуре 

рещава разлишиуе задауке  

 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

-хемија 

 

 

ДИНАМИКА 

-унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним закпнима динамике 

уранслаупрнпг креуаоа  

-развијаое сппспбнпсуи 

разумеваоа физишких ппјава и 

веза измеѐу оих 

 

 

 -дефинище ппјмпве силе, 

масе и импулса 

-пбјащоава и примеоује 

Оуунпве закпне механике  

-зна да пбјасни ппјам 

гравиуације  

-разликује ппјмпве сила 

Земљине уеже и уежина уела, 

разуме разлику измеѐу масе и 

уежине уела и ппзнаје услпве 

за бесуежинскп суаое 

-дефинище ппјмпве рада, 

снаге и енергије  

-примеоује закпне 

кинемауике, динамике и 

гравиуације за рещаваое 

задауака 

 

КРУЖНП И 

РПТАЦИПНП 

КРЕТАОЕ 

-разумеваое пснпвних ппјмпва 

везаних за кружнп и рпуаципнп 

креуаое (угапна брзина и 

убрзаое, фреквенција, перипд 

-анализира разлишиуе пблике 

креуаоа и пдреѐује оихпве 

парамеуре 

-рещава разлишиуе задауке   
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 пбруаоа) 

-разумеваое ппјмпва 

ценурипеуалнпг и ценурифугалнпг 

убрзаоа(силе) 

- уппзнаваое са ппјмпвима 

везаним за динамику рпуаципнпг 

креуаоа 

-пбјащоава дејсувп 

ценурипеуалне и 

ценурифугалне силе, 

преппзнаје их  у кпнкреуним 

примерима  

-кприсуи аналпгију измеѐу 

велишина уранслаупрнпг и 

рпуаципнпг креуаоа и 

примеоује у рещаваоу 

прпблема 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

ТЕРМПДИНАМИКА 

 

 

-прпщириваое знаоа п 

упплпуним ппјавама 

-разумеваое ппјмпва унууращоа 

енергија, кплишина упплпуе и 

упплпуна размена 

-разумеваое Првпг и Другпг 

закпна уермпдинамике 

-ппзнаје уемперауурске скале 

-дефинище и разуме пднпсе 

измеѐу унууращое енергије и 

кплишине упплпуе 

-дефинище Први и Други 

принцип уермпдинамике 

-разликује ппврауне и 

неппврауне прпцесе 

-разуме принцип рада 

упплпуних мпупра и уреѐаја за 

хлаѐеое 

 

 

ЕЛЕКТРИШНП И 

МАГНЕТНП ППЉЕ 

-пбнављаое градива из пснпвне 

щкпле везанп за кплишину 

наелекурисаоа, Кулпнпв закпн, 

наппн, сурују 

-уппзнаваое се пснпвним 

дефиницијама и велишинама 

везаним за пбласу магнеунпг 

ппља 

-разумеваое насуанка магнеунпг 

ппља и елекурпмагнеуне 

индукције 

-разумеваое ппјмпва везаних за 

наизменишну сурују 

-дефинище кплишину 

наелекурисаоа, јашину сурује, 

наппн 

-дефинище и примеоује у 

рашунским задацима Кулпнпв 

закпн, Пмпве закпне 

-разуме дефиниције и мпже 

да ппнпви фпрмуле 

-разуме ппјаву елекуришне 

сурује 

-ушеник рашуна прпблеме кпд 

слпженијих задауака 

-фпрмулище наушна 

пбјащоеоа и извпди 

закљушке 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

-мауемауика 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде: меупда усменпг излагаоа, дијалпщка, меупда писаних радпва, меупда пракуишнпг рада 

Насуавна средсува: уабла, креда, прибпр за лабпраупријске вежбе 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа физика 

Пснпвни нивп: УВПД У ФИЗИКУ 2.ФИ.1.1.3. 

                        КИНЕМАТИКА     2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. 

                             ДИНАМИКА         2.ФИ.1.1.2. , 2.ФИ.1.1.3. , 2.ФИ.1.1.4. , 2.ФИ.1.1.5. , 2.ФИ.1.1.8. 

                             КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ  

                             ТЕРМПДИНАМИКА  2.ФИ.1.2.4. , 2.ФИ.1.2.5. 

                             ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.1.3.2., 2.ФИ.1.3.4. ,  2.ФИ.1.3.6. 

Средои нивп:   УВПД У ФИЗИКУ  

                        КИНЕМАТИКА     2.ФИ.2.1.1.  

                             ДИНАМИКА         2.ФИ.2.1.2. 

                             КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ 2.ФИ.2.1.1. 

                             ТЕРМПДИНАМИКА  2.ФИ.2.2.2. 

                             ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.2.3.5. 

Напредни нивп: УВПД У ФИЗИКУ  

                         КИНЕМАТИКА     2.ФИ.3.1.1.  

                              ДИНАМИКА         2.ФИ.3.1.1. , 2.ФИ.3.1.5. 

                              КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ 2.ФИ.3.1.4. 

                              ТЕРМПДИНАМИКА   

                              ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.3.3.5. 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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П
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п
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и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
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У
вп
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- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

ивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 
 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за први разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Марина Пеукпвиё, 

Вушина Раишевиё. Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Куп юуп? Шуп юуп? 

 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва и 

да правилнп шиуају 

уексупве 

 

 

 

 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме решенице, пиуаоа и 

упуусува из свакпдневнпг 

гпвпра (краука упуусува 

изгпвпрена сппрп и 

разгпеунп) 

-разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

уексупва (рашунајуёи и 

сурушне) ппсле некпликп 

слущаоа или уз ппмпё 

визуелних ефекауа (на 

упуусувима, пзнакама, 

еуикеуама) 

-рауме брпјеве (цене, рашуне, 

уашнп време) 

-у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе реши, 

изразе и решенице (нпр.у 

пгласима, на плакауима) 

-разуме ппщуи садржај и 

смисап краёих уексупва 

(саппщуеоа, фпрмулара са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама / кпмпјууеру, 

декларације п прпизвпдима, 

упуусува за уппуребу и 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

 

Семэя и рпдсувенники 

 

 

 

Дружба 

 

 

Дпм в кпупрпм мь 

живем 

 

 

Прпфессии 

 

 

Сурань, нарпдь, язьки 
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ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику 

 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

крауких решеница и 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену краёих 

писаних ппрука 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих усмених 

и писаних уексупва 

кприщёеое) 

-уппуребљава једнпсуавне 

изразе и решенице да би 

предсуавип свакпдневне, 

себи блиске лишнпсуи, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје 

-сасуавља крауак уексу п 

пдгпварајуёпј уеми 

-пище крауке ппруке 

релевануне за ппсап (месуп, 

уермини сасуанка) 

-пище краёи уексу п себи и 

свпм пкружеоу 

-пппуоава фпрмулар где се 

ураже лишни ппдаци 

-на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са сагпвпрникпм 

кпји гпвпри сппрп и 

разгпвеунп 

-ппсуавоа једнпсуавна 

пиуаоа у вези са ппзнауим 

уемама из живпуа и суруке 

кап и да усменп или писменп 

пдгпвара на исуа (брпјеви, 

ппдаци п кплишинама, време, 

дауум) 

-напище краукп лишнп писмп, 

ппруку, разгледницу, шесуиуку 

-на пвпм нивпу није 

предвиѐена 

-преппзнаје и правилп 

кприсуи пснпвне фпнплпщке 

(инупнација, прпзпдија, 

риуам) и мпрфпсинуаксишке 

кауегприје (именишки и 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

 

 

 

 

 

 

 

Времена гпда, климау 

 

 

 

Время 

 

 

 

Ппкупки 

 

 

  

Праздники, гпсуи, шуп мь 

любим есуэ и пиуэ 

 

 

Средсува связи 

 

Средсува масспвпй 

инфпрмации 
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МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ 

: 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуи 

медије кап извпре 

инфпрмација и развијају 

криуишкп мищљеое у 

вези са оима 

глагплски насуавци, пснпвни 

ред реши) 

-кприсуи садржаје медијске 

прпдукције намеоене ушеоу 

рускпг језика (щуампани 

медији, аудип / видеп записи, 

кпмпаку диск, инуернеу, иуд.) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува:Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи и суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим кулуурама уз уважаваое разлишиупсуи и 

усвајаое знаоа и умеёа ппуребних у кпмуника- 

цији на рускпм језику у усменпм и писанпм пблику. 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Варијануе падежних насуавака: лпкауив једнине на -у; п береге/на берегу, п лесе/ в лесу, п крае/на краю; нпминауив мнпжине на –а, -я, -эя, -е: гпрпда, 

ушиуеля, деревэя, граждане. 

Именице кпјима се пзнашавају прпфесије људи, оихпва наципнална и уериупријална припаднпсу. Прпмена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа уануум (рецепуивнп). 

Пбнављаое и сисуемауизација пснпвних именишких прпмена. 

Заменице 

Пбнављаое и сисуемауизација заменица пбраѐених у пснпвнпј щкпли: лишне, упиуне (куп, шуп, какпй, какпе, какие). 

Придеви 

Прпмена придева 

Брпјеви 

Принципи прпмена пснпвних брпјева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (псуале брпјеве пбрадиуи кап лексику), оихпва уппуреба у најшещёим 

сурукуурама за исказиваое времена с предлпзима: с – дп, с – пп, пу – дп, к идр. Исказиваое времена пп сауу у разгпвпрнпм и службенпм суилу. 
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Глагпли 

Најшещёе алуернације oснпве у презенуу и прпсупм и будуёем времену. Твпрбс вида ппмпёу префикса, суфикса и пснпве. 

Глагпли креуаоа: креуаое у пдреѐенпм правцу, непдреѐенп креуаое и креуаое једнпм у пба правца: акуивираое дп сада не пбраѐених глагпла 

креуаоа 

(идуи – хпдиуэ, ехауэ – ездиуэ, бегауэ – бежауэ, пльуэ – плавауэ, леуеуэ – леуауэ, несуи – нпсиуэ, весуи – впдиуэ, везуи – впзиуэ). 

Везници 

Најфреквенунији прпсуи везници у независп слпженим и зависнп слжпженим решеницама (а, да, и, нп, или, если, ппка, ппупму, уак как, перед уем как 

исл). 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 1 , Учбеник и радна свеска , Немашки језик за први разред гимназије, пеуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Н
ем

аш
ки

 је
зи

к 

 

Leute 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппздрављаое и 

предсуављаое,уппзнаваое са 

разликама у фпрмалнпм и 

нефпрмалнпм гпвпру приликпм 

ппздрављаоа и 

предсуављаоа.Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у краукпм 

дијалпгу.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави себе 

и друге кприсуеёи садащое време, 

ппсуави пиуаое, наведе име 

држава, језика и суанпвника, 

наведе назив занимаоа и пснпвне 

ппјмпве у вези са уим занимаоем. 

 

Ушеник  акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  

да искаже пдреѐени 

садржај. Негује 

кулууру дијалпга, 

изражава свпје 

суавпве, мищљеоа и 

псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 

 

 

 

Wir, die Klasse 

10A 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

свакпдневница у щкпли. 

Псппспбљаваое ушеника да ппище 

свпју щкплу,пдељеое и щкплске 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да разгпвара п 

свпјпј свакпдневници у щкпли (да 

наведе предмеуе и пснпвне 

радое/глагпле у вези са уим 

предмеуима), да инуервјуище 
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акуивнпсуи,кап и дпгаѐаје из 

прпщлпсуи.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

друга, да исприша дпгаѐај кпји се 

десип у прпщлпсуи кприсуеёи 

перфекау и преуериу и временски 

везник als, да изрази свпје 

мищљеое . 

уелефпна и уважава 

сагпвпрника. 

Ушеник уме да 

прпцени суепен у кпм 

је пвладап градивпм. 

Разликује шиоенице 

пд суавпва, верпваоа 

и мищљеоа. Уме да 

кпнсуруище знаое, 

акуивнп пдваја 

ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг. Ушеник 

ефикаснп кприсуи 

разлишиуе меупде 

ушеоа , прилагпѐава 

их прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и 

криуишки ушеусвује у 

демпкраукспм 

друщуву. Развија 

уплеранцију, ппщуује 

разлике, ппзнаје 

друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави 

сппрупм, сппспбан је 

да пружи прву 

ппмпё, впди рашуна п 

правилнпј исхрани. 

Ушеник уме да 

сигурнп и криуишки 

уппуребљава 

   

 

Die Familie von 

Julia 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппрпдица. Псппспбљаваое ушеника 

да предсуави свпју ппрпдицу и 

куёне љубимце.Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпје планпве за 

будуёнпсу. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави свпју 

ппрпдицу и куёне љубимце, да 

наведе некпликп планпва за 

будуёнпсу кприсуеёи будуёе 

време,да правилнп уппуребљава 

везнике weil,denn i dass. 

 

Mein Haus, 

meine Welt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

суанпваое.Пхрабриваое ушеника 

да суупи у дијалпг  према 

кпнкреуним захуевима сиууације у 

пквиру уеме.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис лишнпг искусува у 

пквиру уеме суанпваое. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме суанпваое. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да ппище свпј дпм 

и спбу кприсуеёи пдгпварајуёе 

предлпге за месуп, изрази 

мищљеое у вези са уемпм 

суанпваое(град/селп, куёа/суан) 

кприсуеёи кпмпарацију 

придева,да разуме пглас у ппурази 

за куёпм/суанпм. 

 

Guten Appetit! 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

ппрушиваое, плаёаое,живпуне 

намирнице,навике у 

исхрани.Уппзнаваое са сурукуурпм 

и називима главних делпва менија 

на немашпм језику.Ппдсуицаое 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

намирнице и јела, да разгпвара п 

свпјим навикама, да наруши у 

ресупрану,  да наведе прпдавнице 

где се пдреѐене намирнице купују 

и да изнесе свпј суав на уему 

здрава исхрана. 
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ушеника да сампсуалнп суупа у 

крауке разгпвпре и размеоује 

инфпрмације и суавпве у пквиру 

уеме.Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа свпг суава 

кпд ушеника у пквиру уеме здрава 

исхрана. 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

In der Stadt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

инфпрмисаое и пријенуација у 

неппзнаупм граду.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис месуа/града уз 

кприщёеое примерених језишких 

сурукуура. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

инсуиууције и зграде у граду,да се 

пријенуище у граду и на каруи, да 

пиуа за пуу и да пбјасни пуу 

кприсуеёи имперауив и 

пдгпварајуёе предлпге. 

  

 

Typische und 

untypische 

Tagesabläufe 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

време/ делпви дана/ ппис дневних 

акуивнпсуи. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме акуивнпсуи кпд куёе, 

на ппслу и у слпбпднп време кпд 

нас и у земљама немашкпг гпвпрнпг 

ппдрушја. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да каже кпликп је 

сауи на немашкпм језику, да ппище 

свпј дан и наведе свакпдневне 

акуивнпсуи кпд куёе,у щкпли, на 

ппслу и ван куёе. 

 

  

 

Freunde und 

Freundinnen 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

пријауељи и људи. Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и планпвима за 

будуёнпсу. Псппспбљаваое ушеника 

да ппище пспбе из свпг пкружеоа. 

Пхрабриваое ушеника да изнесе 

свпје мищљеое п другим људима. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и друга пиуа п 

исуим,гпвпри п планпвима за 

будуёнпсу,ппище пспбе из свпг 

пкружеоа физишки и психишки, 

инесе свпје мищљеое п некпј 

пспби, ппище свпје пднпсе са 

пријауељима и другим људима. 
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Ппдсуицаое ушеника да ппище свпј 

пднпс са пријауељима и другим 

људима у свпм пкружеоу. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

  Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 

 

 

ПРИНЦИПИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Принципи екпнпмије за први разред екпнпмске щкпле, ауупри : Ђпрѐе Миурпвиё, Биљана Пещаљ, издаваш : Дауа суауус, Бепград, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈЕ

 

 

Екпнпмска наука : 

развпј, принципи и 

меупди анализе 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п развпју 

екпнпмије, 

принципима, 

меупдима и мпделима 

кпји се кприсуе у 

екпнпмскпј науци 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище предмеу изушаваоа 

екпнпмије кап науке 

-разликује најрепрезенуауивније щкпле 

екпнпмске мисли 

-наведе пснпвне идеје репрезе- 

нуауивних щкпла екпнпмске мисли 

-иденуификује знашај пдреѐених щкпла 

екпнпмске мисли за ра- 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

Мауемауика, 

наципнална 

екпнпмија, 

исуприја, 

ппслпвна 

екпнпмија, 

маркеуинг 
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звпј екпнпмске науке 

-дефинище ппуребе 

-навпди разлишиуе врсуе ппуреба 

-дпведе у везу неппхпднпсу ра- 

змене дпбара ради задпвпљеоа ппуреба 

-дефинище реукпсу и избпр 

-наведе принципе индивидуа- 

лнпг пдлушиваоа 

-дефинище пппрууниуеуни урп- 

щак 

-дефинище гранишне (маргина- 

лне) прпмене 

-преппзна ууицај ппдсуицаја на 

ппнащаое људи и друщува 

-наведе принципе меѐуспбнпг делпваоа 

људи 

-преппзна кприсуи пд ушещёа у 

ургпвини 

-дефинище уржищну привреду 

-дефинище уржищуе 

-преппзна знашај уржищуа за 

прганизпваое екпнпмских акуивнпсуи 

-дефинище ппјам "уржищни неуспех" 

-дефинище ппјам "ексуерналије" 

-дефинище ппјам "уржищна мпё" 

-наведе принципе функципни- 

саоа привреде 

-дефинище ппјам "прпдукуи- 

внпсу“ 

-ппище ууицај прпдукуивнпсуи на нивп 

живпунпг суандарда 

-дефинище инфлацију 

-преппзна негауивне ппследице 

инфлације 

-дефинище наушни меупд 

-иденуификује знашај ппсма- 

инуерпреуација, суавпва 

и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и 

слабе суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 
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ураоа у примени екпнпмскпг меупда 

-дпведе у везу ппсмаураое и 

преуппсуавке у примени екпнпмскпг 

меупда 

-преппзнаје знашај графишких приказа у 

екпнпмији 

-прикаже щемауски дијаграм кружнпг 

упка 

-пбјасни дијаграм кружнпг упка 

-прикаже графишки границу прп- 

извпдних мпгуёнпсуи 

-иденуификује принципе екпнп- 

мскпг резпнпваоа на примеру границе 

прпизвпдн.мпгуёнпсуи 

-дефинище микрпекпнпмију 

 

 

Ппнуда, уражоа и 

функципнисаое 

уржищуа 

 

Суицаое знаоа п 

функципнисаоу 

уржищуа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппнуду и уражоу 

-дефинище уражену кплишину дпбара 

-прикаже графишки криву уражое 

-прикаже графишки криву уржищне 

уражое (збир уражое ппјединаца) 

-разликује прпменљиве кпје ууишу на 

уражоу 

-дефинище ппнуѐену кплишину дпбара 

-прикаже графишки криву ппнуде 

-прикаже графишки криву уржищне 

ппнуде (збир ппнуда свих прпдаваца) 

-разликује прпменљиве кпје ууишу на 

ппнуду 

-дефинище уржищну равнпуежу 

-дефинище равнпуежну цену 

-дефинище равнпу. кплишину 

-прикаже графишки уржищну равнпуежу 

-пбјасни закпн ппнуде и уражое 

-анализира прпмену уржищне 
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равнпуеже 

-дефинище ценпвну еласуишнпсу уражое 

-наведе факупре кпји ууишу на ценпвну 

еласуишнпсу уражое 

-израшуна ценпвну еласуишнпсу уражое 

-разликује криве уражое на пснпву 

оихпвих еласуишнпсуи 

-прикаже графишки криве уражое са 

разлишиуим кпефицијенуима 

еласуишнпсуи 

-дефинище укупан прихпд 

-пбјасни прпмену укупнпг прихпда услед 

прпмене цена у зависнпсуи пд 

еласуишнпсуи 

уражое 

-дефинище дпхпдну еласуишнпсу уражое 

-дефинище унакрсну еласуи- 

шнпсу уражое 

-дефинище ценпвну еласуишнпсу ппнуде 

-наведе факупре кпји ууишу на ценпвну 

еласуишнпсу ппнуде 

-израшуна ценпвну еласуишнпсу ппнуде 

-прикаже графишки криве ппнуде са 

разлишиуим кпефицијенуима 

еласуишнпсуи 

 

Трпщкпви 

прпизвпдое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п урпщкпвима 

предузеёа 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппјам урпщкпва 

-разликује експлициуне и имплициуне 

урпщкпве 

-разликује екпнпмски прпфиу и 

рашунпвпдсувени прпфиу 

-дефинище прпизвпдну функцију 

-дефинище маргинални прпизвпд 

-дефинище ппадајуёи маргина- 

лни прпизвпд 

-разликује фиксне и варијабилне 
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урпщкпве 

-разликује укупне и прпсешне урпщкпве 

-дефинище маргинални урпщак 

-прикаже графишки криве прпсешних 

урпщкпва и маргина- 

лнпг урпщка 

-разликује урпщкпве на крауки и дуги 

рпк 

 

Тржищне сурукууре 

и ппнащаое 

предузеёа 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п ппнащаоу 

предузеёа у 

разлишиуим уржищним 

сурукуурама 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище разлишиуа уржищна суаоа 

-наведе каракуерисуике кпнку- 

ренунпг уржищуа 

-иденуификује прихпд кпнкуре- 

нунпг предузеёа 

-пбјасни максимираое прпфиуа 

кпнкуренунпг предузеёа 

-предсуави графишки криву ппнуде 

кпнкуренунпг предузеёа 

-пбјасни када предузеёе пдлу- 

шује да пбусуави прпизвпдоу 

-пбјасни када предузеёе пдлу- 

шује да излази са уржищуа 

-пбјасни када ёе предузеёе уёи на 

уржищуе 

-прикаже графишки прпфиу кпнкуренунпг 

предузеёа 

-предсуави графишки криву уржищне 

ппнуде 

-преппзна какп уржищуе реагује на 

прпмену уражое 

-ппище дугпрпшну равнпуежу на 

кпнкуренунпм уржищуу 

-наведе каракуерисуике мпнп- 

пплскпг уржищуа 

-преппзна пснпвне узрпке бари- 

јера уласку на уржищуе 
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-преппзна какп мпнппплисуа дпнпси 

пдлуке п прпизвпдои и ценама (какп 

максимира 

прпфиу) 

-наведе пспбенпсуи плигппплске 

уржищне сурукууре 

-преппзна какп плигппплисуа дпнпси 

пдлуке п прпизвпдои и ценама 

-наведе каракуерисуике мпнппп- 

лисуишке кпнкуренције 

-преппзна какп мпнппплисуишки 

кпнкуренунп предузеёе макси- 

мизира прпфиу 

 

Тржищуа факупра 

прпизвпдое и 

функципнална 

расппдела дпхпдака 

 

Суицаое знаоа п 

уржищуима факупра 

прпизвпдое и 

функципналнпј 

расппдели 

дпхпука 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище факупре прпизвпдое 

-преппзна каракуер уражое за 

факуприма прпизвпдое 

-преппзна специфишнпсуи уражое и 

ппнуде рада 

-дефинище маргинални прпи- 

звпд рада 

-израшуна вреднпсу маргиналнпг 

прпизвпда рада 

-ппище какп се усппсуавља 

равнпуежа на уржищуу рада 

-дефинище ппјам капиуал 

-преппзна какп се усппсуавља 

равнпуежа на псуалим уржищу. 

-пбјасни функципналну расппделу 

дпхпука 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 
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ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  П

  Р
  А

  В
  П

 

 
Пснпвни правни 
ппјмпви 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п држави и праву; 
Псппспбљаваое за 
праёеое сурушне 
лиуераууре и прпписа 

 пбјасни елеменуе државе   
разликује функције државе 

  пбјасни државну прганизацију 

  класификује државне пргане 

  пбјасни ппделу власуи на 
закпнпдавну, изврщну и судску   

 пбјасни надлежнпсу државних 
пргана 

  пбјасни знашеое ппјма правп 

  пбјасни везу измеѐу државе и 
права 

  дефинище правну нпрму 

  пбјасни елеменуе правне нпрме 

  разликује врсуе правних нпрми 

  дефинище ппјам правних акауа 

  наведе извпре права 

  ууврди правну снагу правнпг акуа 

  дефинище правни пднпс 

  пдреди елеменуе правнпг пднпса 

  разликује субјекуе права 

  дефинище правну и ппслпвну 
сппспбнпсу субјекауа права   

 пбјасни пунпмпёје 

  разликује пбјекуе права 

  разликује насуајеое, меоаое и 
пресуајаое правнпг пднпса  

 класификује правне шиоенице 

Акуивнп слуща и ппсуавља 
релевануна пиуаоа ппщуујуёи 
сагпвпрнике и сараднике, а 
дискусију заснива на 
аргуменуима. 
 
Кпнсурукуивнп дппринпси 
рещаваоу разлика у 
мищљеоу и суавпвима и при 
упме ппщуује друге кап 
равнпправне шланпве групе. 
 
  Ангажује се у реализацији 
преузеуих пбавеза у пквиру 
групнпг рада на пдгпвпран, 
исурајан и креауиван нашин. 

Исуприја 
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  дефинище ппзиуивнп правп 
разликује дпбрпвпљнп и принуднп 
ппнащаое пп правнпј нпрми 

    пбјасни знашеое ппјмпва 
усуавнпсу и закпниупсу  

  разликује свпјсува ппјединашних 
правних акауа  

  разликује врсуе правних средсуава 

 
Привредни 
субјекуи 
 

 Суицаое знаоа п 
врсуама, пплпжају, 
насуанку и пресуанку 
привредних субјекауа   

 Суицаое знаоа п 
неппхпднпсуи праёеоа 
ппзиуивнп важеёих 
прпписа и сурушне 
лиуераууре и прпписа  

 наведе врсуе привредних субјекауа 
кпје предвиѐа ппзиуивнп важеёи 
закпн;  

 пбјасни знашај индивидуалних 
пбележја привреднпг друщува;  

 пбјасни предузеуника; 

  пбјасни ппјединашне пблике 
привредних друщуава;   

 разликује финансијске 
инсуиууције; 

  пбјасни знашај јавних предузеёа; 

  пбјасни надлежнпсуи пргана за 
впѐеое регисура привредних 
субјекауа   

 разликује пргане управљаоа и 
рукпвпѐеоа у разлишиуим врсуама 
привредних друщуава   

 пбјасни улпгу пунпмпёја за 
засуупаое привреднпг друщува   

 разликује ппщуе правне акуе 

  разликује суешај и ликвидацију кап 
нашин пресуанка рада привреднпг 
друщува 

Правa и пбавезе 
из раднпг пднпса 

 Псппспбљаваое 
ушеника за засниваое 
раднпг пднпса и 
псувариваое права из 
раднпг пднпса 
 
 

 наведе биуне елеменуе раднпг 
пднпса 

  наведе ппщуе и ппсебне услпве за 
засниваое раднпг пднпса  

  наведе радое у ппсуупку 
засниваоа раднпг пднпса   

 сасуави пријаву на пглас  
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  пбјасни садржај пбавещуеоа п 
пријему радника  

  разликује преухпдну прпверу 
радних сппспбнпсуи пд прпбнпг 
рада   

 разликује радни пднпс на 
пдреѐенп и непдреѐенп време   

 разликује врсуе раднпг времена 

  пбјасни ппјам приправника 

  пбјасни елеменуе угпвпра п раду 

  пбјасни анекс угпвпра п раду 

  разликује правп на зараду, 
накнаду зараде и друга примаоа   

 пбјасни пдмпре и пдсусува 

  сасуави захуев за дпбијаое 

гпдищоег пдмпра   сасуави захуев 
за дпбијаое пдсусува 

  пбјасни мауеријалну пдгпвпрнпсу 

заппсленпг   наведе нашине 
пресуанка раднпг пднпса 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува: Учбеник, щеме, примери из праксе, уабла 

 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Канцеларијскп ппслпваое за први разред средоих сурушних щкпла, ауупри : Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё, Завпд за учбенике, 

Бепград, 2014 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

К
А

Н
Ц

ЕЛ

А
Р

И
ЈС

К
П

 

П
П

С
Л

П
В

А
О

Е 

 

Прганизација 

савремене 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним канцеларијским 

услпвима за рад и 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни знашај услпва за рад у 

канцеларији 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика, 

пбука у 
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канцеларије 

 

канцеларијским ппурпщним 

мауеријалпм 

-ппище изглед канцеларијскпг 

прпсупра 

-разликује канцеларијску ппрему, 

алауе и прибпр 

-разликује врсуе ппурпщнпг 

мауеријала 

-кприсуи пбрасце 

-пверава акуе и дпкуменуацију 

 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

вирууелнпм 

предузеёу, 

прганизација 

набавке и прпдаје 

 

Техника куцаоа са 

пбликпваоем 

уексупва 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое уехнике куцаоа 

Ушеник је у суаоу да : 

-кприсуи уехнику куцаоа у 

алфанумеришкпм делу уасуа- 

ууре 

-кприсуи уехнику куцаоа у 

нумеришкпм делу уасуаууре 

Ппслпвна 

кпресппнденција у 

земљи 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

сасуављаое ппслпвних 

писама и пппуоаваое 

дпкуменауа у рпбнпм прпмеуу 

у земљи 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни садржину упиуа 

-креира упиу на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни садржину и врсуе ппнуда 

-креира ппнуде пд дауих еле- 

менауа 

-пбјасни ппјам и знашај ценп- 

вника 

-креира ценпвник на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни садржину ппручбине 

-креира ппручбину на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни садржину закљу- 

шнице 

-креира закљушницу на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни садржину, знашај и намену 

предрашуна 

-креира предрашун на пснпву дауих 
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елеменауа 

-наведе пбавезне елеменуе  

пупремнице 

-пбјасни садржину, знашај и намену 

пупремнице 

-креира пупремницу на пснпву дауих 

елеменауа 

-наведе пбавезне елеменуе рашуна 

-пбјасни садржину, знашај и намену 

рашуна 

-креира рашун на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни намену извещуаја п 

коижеоу 

-сасуави извещуај п коижеоу на 

пснпву дауих елеменауа 

-пбјасни намену кпмисијскпг 

записника 

-сасуави кпмисијски записник на 

пснпву дауих елеменауа 

-разликује врсуе рекламација 

-сасуави рекламације на пснп- 

ву дауих елеменауа 

-пбјасни рещеое п рекламац. 

-сасуави рещеое п реклама- 

цији на пснпву дауих елемен. 

-пбјасни ургенцију 

-сасуави ургенцију на пснпву дауих 

елеменауа 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада : Вежбе - Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде : Мпнплпщкп-дијалпщки, рад на уексуу, демпнсурауиван, пракуишан рад, радипница 

Насуавна средсува : Рашунар 
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РАШУНПВПДСТВП У ТРГПВИНИ 

ЛИТЕРАТУРА: Вера Ппзнаниё-Лекп 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Р
аш

ун
п

вп
д

су
вп

 у
 у

р
гп

ви
н

и
 

Рашунпвпдсувп(ппја

м, делпви, задаци), 

импвина и ппреклп 

импвине (18) 

Уппзнаваое  ушеника са 

знашајем рашунпвпдсува у 

ппслпвнпм пдлушиваоу 

Суицаое знаоа п 

рашунпвпдсувенпм 

приказиваоу импвине и 

ппрекла импвине 

Пбјасниуи знашај 

рашунпвпдсува у ппслпвнпм 

пдлушиваоу 

Пбјасниуи улпгу коигпвпдсува 

у пквиру рашунпвпдсува 

Навесуи кприснике 

рашунпвпдсувених 

инфпрмација 

Класификпвауи средсува и 

извпре средсуава 

Ушеник упшава сурукууру 

градива, разликује биунп 

пд небиунпг 

Ушеник кприсуи уабеларни 

приказ ппдауака 

Прганизација 

набавке и прпдаје, 

Ппслпвна екпнпмија, 

Финансије 

Ппслпвне прпмене 

и оихпвп праёеое 

(15) 

Суицаое знаоа п ууицају 

ппслпвних прпмена на 

импвину и оенп ппреклп 

Пбјасниуи ууицај ппслпвних 

дпгаѐаја на прпмене суаоа 

импвине 

Пбјасниуи ппјам 

коигпвпдсувенпг дпкуменуа 

Двпјнп 

коигпвпдсувп (12) 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем принципа 

двпјнпсуи и 

једнппбразнпсуи за сисуем 

двппјнпг коигпвпдсува 

 

 

Пбјасни ппјам једнппбразнпг 

коигпвпдсува  

Пбјасни принципе 

прганизације кпнунпг пквира 

Плауни прпмеу(18) Псппспбљаваое ушеника за 

ппслпве плаунпг прпмеуа 

Пбјасниуи ппуребу пувараоа 

уекуёег рашуна 
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Припрема дпкуменуације за 

пбављаое плаунпг прпмеуа 

Ппураживаоа и 

пбавезе (24) 

Суицаое знаоа и знашаја п 

насуанку ппураживаоа и 

пбавеза 

Пппуниуи и завесуи прпдајну 

факууру 

Прауиуи наплауу ппураживаоа 

 

Залихе(18) Суицаое знаоа п залихама 

кап делу импвине 

Иденуификација врсуе, 

кплишине и вреднпсуи залиха 

Разликпваоа суаоа залиха 

Евиденција у магацинскпм и 

рпбнпм коигпвпдсуву 

  

Пснпвна 

средсува(6) 

Суицаое знаоа п пснпвним 

средсувима кап делу 

импвине 

Иденуификација врсуе 

пснпвних средсуава 

Пбјасниуи вреднпсуи пснпвних 

средсуава 

Пснпвна 

средсува(6) 

Суицаое знаоа п пснпвним 

средсувима кап делу 

импвине 

Иденуификација врсуе 

пснпвних средсуава 

Пбјасниуи вреднпсуи пснпвних 

средсуава 

Пблици рада: фрпнуални и групни рад 

Насуавне меупде:  кпмбинпвана 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал и дпкуменуација, кпнуп каруице 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПМЕРЦИЈАЛИСТА II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, 

класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива 

пдреѐене еппхе 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденцијапдреѐене еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Уппзнаваое са еврппским 

кулуурним, духпвним и 

мисапним уенденцијама XVII 

и XVIII века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и 

прпсвеуиуељсува и оихпве 

предсуавнике у српскпј 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на 

пбраѐеним делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг 

рада за српску кулууру и 

коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради 

исуих мпуива у еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме 

суав према оихпвим 

ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

у Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 
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бащуину 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и разуме и ппщуује 

кулуурне вреднпсуи других 

нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе реализма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе реализма 

•наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма 

и пбјасни их на пбраѐеним 
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еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене 

ппјаве и прпблеме кпје 

ппкреёе коижевнп делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени 

ппсуупака и ппнащаоа јунака 

у пбраѐеним делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве 

у коижевним делима 

Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки 

присууп делу 

Српски језик дп 

XIX века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм српске 

писане коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое ушеника 

да схвауе развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсуи 

дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за 

развпј коижевнпсуи на 

нащем језику 
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знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи на 

нащем језику 
 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг 

коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у првпј 

пплпвини XIX и у XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг језика и 

правпписа у XIX и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и функципналних 

ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке кулууре 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

језишке сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и језишке 

уплеранције 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба 

у XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију 

у Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 

  

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким кауегпријама 

реши 

•Сисуемауизпваое знаоа п 

врсуама реши и оихпвим 

пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

•уппуреби у усменпм и 

писменпм изражаваоу 

пблике реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 
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усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•влада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•примени правила 

сасуављенпг и расуављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи 

правпписне знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на 

крају реука 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и правпписа 

примеоује у усменпм и 

писанпм изражаваоу  у 

складу са језишкпм нпрмпм 

и кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним уексупвима и 

свакпдневнпм живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг 

изражаваоа 
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Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван 

нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и кприсуи 
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Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжениjе сурукууре у 



 614 

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 



 615 

Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди 

га са другим 

глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our 

universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

 
 

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације 

и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

и 

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 

Unit 7      Career 

prospects 

 
Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

 



 619 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 

П
   

  В
 А

 С
 П

 

И
 Т

 А
 О

 Е
  

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 
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уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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КПЩАРКА 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 
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ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

 

Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

 

Суицаое нпвих знаоа и 

вещуина из 

суепенпваоа и 

кпренпваоа  

Развијаое 

сисуемауишнпсуи и 

уреднпсуи у раду 

знауи пспбине пперација суепенпваоа са 

целим експпненупм и примеоује у 

урансфпрмацијама израза 

скицирауи график функције y=x², y=x³ и за 

функције y=xⁿ, разликује пспбине у слушају n – 

паран брпј; n – непаран брпј 

знауи дефиницију n-упг кпрена (n – паран 

брпј; n – непаран брпј) 

скицирауи график функције y= x, y= ³ x и за 

функције y=   ⁿ x и   разликпвауи пспбине у 

слушају n – паран брпј; n – непаран брпј 

знауи пспбине пперација кпренпваоа и 

примеоивауи у урансфпрмацијама израза 

знауи пспбине пперација суепенпваоа са 

раципналним излпжипцем и примеоивауи их  

знауи да раципналище именилац разлпмка 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика  

Физика  

Хемија  

 

 

 

Квадрауна 

једнашина и 

квадрауна 

функција 

 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п квадраунпј 

једнашини и квадраунпј 

функцији  

 

рещи неппупуну квадрауну једнашину у скупу 

R  

наведе пример квадрауне једнашине кпја 

нема рещеоа у скупу R  

рещи једнпсуавнију квадрауну једнашину  

пдреди прирпду рещеоа квадрауне 

једнашине  

расуави квадрауни уринпм  

скицира и анализира график квадрауне 

функције (да прпшиуа нуле функције, 
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максимум или минимум, инуервале 

мпнпупнпсуи)  

рещи једнпсуавну квадрауну неједнашину  

Тригпнпмеурија 

правпуглпг 

урпугла 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа и вещуина из 

уригпнпмеурије 

дефинище пснпвне уригпнпмеуријске 

функције пщурпг угла  

израшуна пснпвне уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла правпуглпг урпугла када су дауе 

две суранице  

кпнсуруище пщуар угап акп је ппзнауа једна 

оегпва уригпнпмеуријска функција  

наведе уригпнпмеуријске иденуиуеуе и 

примеоује их у пдреѐиваоу вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција акп је ппзнауа 

вреднпсу једне пд оих  

наведе вреднпсуи уригпнпмеуријских 

функција каракуерисуишних углпва (пд 30° , 

45° , 60° ) и са калкулаупра прпшиуа вреднпсуи 

за псуале пщуре углпве и пбрнууп (пдреѐује 

пщуар угап акп је ппзнауа вреднпсу 

уригпнпмеуријске функције)  

примени елеменуе уригпнпмеурије 

правпуглпг урпугла на рещаваое пракуишних 

прпблема  

 

Пплиедри и 

пбруна уела 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пплиедрима и пбруним 

уелима  

 

израшуна пбим и ппврщину фигура у равни 

(квадрау, правпугапник, правилан щесупугап, 

круг)  

разликује правилне пплиедре  

примени пдгпварајуёе фпрмуле и израшуна 

ппврщине и запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде 

(једнпсуавнији задаци)  

примени пдгпварајуёе фпрмуле и израшуна 

ппврщине и запремине правпг ваљка, купе, 

зарубљене купе и лппуе  

пдреди ппврщину једнпсуавних равних 

пресека уела  
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  

 

ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:    С. Ђукиё, Р.Никплајевиё, М. Щурјанпвиё "Ппщуа хемија за први разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград,  

          В. Павлпвиё, Р. Маркпвиё "Прганска хемија за II или III или IV разред средое щкпле" ЗУНС, Бепград, 2008. и 

                                   М. Јпвеуиё "Непрганска хемија за 1. и 2. разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград, 2008. 

                            

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Ушеник ёе мпёи да : 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

СУПСТАНЦЕ 

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи супсуанци; 

Разумеваое пднпса измеѐу 

сурукууре супсуанци и оихпвих 

свпјсуава; 

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских сила на физишка 

свпјсува супсуанци. 

 

 

 

 

 

 

пбјащоава квануиуауивнп знашеое 

симбпла и фпрмула; 

пбјасни елекурпнеууралнпсу аупма; 

пбјасни ппјам изпуппа и примену 

изпуппа 

разликује аупм пд јпна; 

пдреди брпј валенуних елекурпна ; 

разуме ппјам релауивне аупмске масе и 

релауивне мплекулске масе; 

разуме ппјам кплишине супсуанце и 

ппвезанпсу кплишине супсуанце са 

маспм;  

пбјасни узрпк хемијскпг везиваоа аупма 

и уиппве хемијских веза; 

разликује јпнску везу пд кпваленуне везе  

разликује неппларну пд ппларне 

кпваленуне везе; 

разликује аупмске, мплекулске и јпнске 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

 

 

 

физика 

-билпгија 

-екплпгија 
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крисуале; 

разуме да свпјсува хемијских једиоеоа 

зависе пд уипа хемијске везе пписује 

пснпвне каракуерисуике меуалне везе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

Дисперзни сисуеми 

 

Дисперзни сисуеми   

 Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа пднпса кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему; 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квалиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава; 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квануиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава; 

Сагледаваое знашаја примене 

дисперзних сисуема у 

свакпдневнпм живпуу и 

прпфесипналнпм раду. 

пбјасни да су дисперзни сисуеми смеще 

вище шисуих супсуанци; 

разликује дисперзну фазу и дисперзнп 

средсувп; 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще; 

пбјасни ппјам и навпди примену 

аерпспла, суспензија, емулзија и 

кплпида; 

разуме ууицај уемпераууре на 

расувпрљивпсу супсуанци; 

израшуна масени прпценуни садржај 

расувпра 

разуме ппјам кплишинске кпнценурације 

расувпра. 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

 

 

Разумеваое кпнцепуа пдржаоа 

мауерије крпз принципе пдржаоа 

масе и енергије 

Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа хемијских реакција; 

Развпј хемјскпг мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа, 

развпј псеуљивпсуи за прпблеме и 

сппспбнпсуи рещаваоа прпблема 

Развпј сппспбнпсуи кпмуникације 

у хемији. 

 

пбјащоава да хемијска прпмена знаши 

насуајаое нпвих супсуанци, раскидаоем 

суарих и сувараоем нпвих хемијских 

веза; 

разликује рекације синуезе и анализе; 

напище једнашине за хемијске реакције 

врщи суехипмеуријска израшунаваоа; 

пписује егзпуремне и ендпуремне 

реакције; 

навпди факупре кпји ууишу на брзину 

хемијске реакције; 

илусурује примерима знашај хемијске 

равнпуеже; 

разликује кпнашне и равнпуежне 

хемијске реакције; 

прикаже елекурплиу. диспцијацију 

киселина, база и спли хемијским 

једнашинама; 
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разликује киселу, базну и неууралну 

средину на пснпву пХ вреднпсуи 

расувпра; 

пбјасни ппјам елекурплиуа,разуме знашај 

и наведе примену елекурплизе и 

да пбјасни ппјам кпрпзије и разуме 

знашај защуиуе пд кпрпзије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

 

 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

 

 

 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

Разумеваое пднпса сурукууре 

супсуанци и оихпвих свпјсуава; 

Сагледаваое знашаја примене 

елеменауа и једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду и 

свакпдневнпм живпуу; 

Разумеваое знашаја и примене 

елеменауа, једиоеоа и легура у  

уех н иш кп-уехнпл п щ к и м 

прпцесима. 

 

пбјасни перипдишну прпмену свпјсуава 

елеменауа у ПСЕ; 

пбјасни суабилнпсу аупма племениуих 

гаспва 

разликује меуале, немеуале и 

меуалпиде; 

пписује каракуерисуишна свпјсува 

немеуала: впдпника, кисепника. азпуа, 

угљеника, силицијума, фпсфпра. 

сумппра, хлпра и оихпвих важнијих 

једиоеоа, оихпву примену у суруци, кап 

и оихпв биплпщки знашај 

пписује каракуерисуишна свпјсува меуала: 

науријума, калијума, магнезијума, 

калцијума, алуминијума и плпва и 

оихпвих важнијих једиоеоа, оихпву 

примену у суруци , кап и оихпв 

биплпщки знашај; 

пписује ппщуа свпјсува прелазних меуала 

и важнијих једиоеоа и оихпву примену 

у суруци; 

пписује свпјсува аупма угљеника у 

прганским мплекулима; 

навпди класификације прганских 

једиоеоа (према елеменуарнпм сасуаву, 

уипу хемијских веза и функципналним 

групама); 

пбјасни зависнпсу хемијских свпјсуава 

прганских једиоеоа пд сурукууре 



 627 

оихпвих       мплекула и 

илусурује примерима биплпщки знашај 

прганских једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм живпуу. 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

-Развпј пдгпвпрнпг суава према 

кприщёеоу супсуанци у 

свакпдневнпм живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

-Разумеваое и прпсуѐиваое 

нашина пдлагаоа и унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша живпуне 

средине 

пбјасни щуеунп дејсувп неких супсуанци 

на живпуну средину и здравље људи 

навпди најшещёе извпре загаѐиваоа 

аумпсфере, впде и ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа впде и 

ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг пдлагаоа 

секундарних сирпвина 

пбјасни какп се правилнп пдлаже 

елекурпнски пупад 

пбјасни знашај рециклаже елекурпнскпг 

пупада 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.   2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2  2 ХЕ.1.4.3.    2 ХЕ.1.4.4 

 2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2.ХЕ.2.2.1  2.ХЕ.2.2.1. 2.ХЕ.2.2.2.  2.ХЕ.2.2.3.  2.ХЕ.2.2.5. 2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2    2.ХЕ.2.3.3    2.ХЕ.2.3.4   2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1   2 ХЕ.3.1.2   ХЕ.3.1.3    2ХЕ.3.2.4   2ХЕ.3.3.1   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.4.2   2.ХЕ.3.4.3   2.ХЕ.3.5.1   2.ХЕ.3.5.2 

 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

БИПЛПГИЈА 

Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са предмеупм и 

знашајем циуплпгије кап наушне 

дисциплине 

-Уппзнаваое са пспбинама 

живих биёа и нивпима 

прганизације биплпщких 

сисуема 

-Схвауаое знашаја фпупсинуезе и 

ёелијскпг дисаоа 

-Разумеваое прпцеса кпји се 

пдигравају упкпм ёелијскпг 

циклуса 

-Разумеваое упка и знашаја 

ёелијских депба 

-Дефинище предмеу прпушаваоа 

циуплпгије 

-наведе главне пспбине живих 

биёа и нивпе прганизације 

биплпщких сисуема 

-пбјасни хемијску сурукууру 

ёелије 

-пбјасни функцију ёелијских 

прганела 

-пбјасни разлике измеѐу биљне и 

живпуиоске ёелије 

-пбјасни упк и знашај кљушних 

меуабплишких прпцеса: 

фпупсинуезе и ёелијскпг дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг циклуса 

-пбјасни упк и знашај миупзе и 

мејпзе 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација (уважаваое 

сагпвпрника, слпбпда у 

изражаваоу суавпва, 

мищљеоа) 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

Уме да наведе пснпвне 

ппјмпве и шиоенице п 

прганизацији наследнпг 

мауеријала. 

Уме да пбразлпжи пснпвне 

генеуишке ппјмпве. 

Разуме мплекуларне пснпве 

наслеѐиваоа и ппвезанпсу  

бплесуи са прпменама на 

генеуишкпм Уме да да 

пбразлпжи пснпвне 

генеуишке ппјмпве , уиппве 

наслеѐиваоа и генеуске 

наследне 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни сурукуурну и 

функципналну ппвезанпсу 

пснпвних ёелијских прпцеса 

Здравсувена кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп, 

генеуика 

 

 

Пснпви 

физиплпгије шпвека 

 

 

Разумеваое физиплпщких 

прпцеса у људскпм прганизму 

-пбјасни насуанак и пренпс 

нервних импулса 

-илусурује прпсу рефлексни лук 

-пбјасни улпгу нервнпг сисуема 

-пбјасни мищиёну кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних пргана 

-дефинище ппзицују и улпгу 

жлезда са унууращоим лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  крви и 

лимфе 

-пбјасни граѐу и улпгу срца и 

крвних судпва и неурпхумпралну 

регулацију сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у 
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плуёима и укивима и нервну 

регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, респрпцију 

хране и неурпхумпралну 

регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу екскреупрних 

пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 

и разуме разлпге ёелијске 

диференцијације. 

 

Биплпгија развиёа 

шпвека 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

фазама развиёа шпвека 

-Разумеваое прпцеса пплнпг 

сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе спермаупгенезе 

и ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе инураууеринпг 

развиёа 

-пбјасни насуанак укива и зашеука 

пргана 

-ппище прпмене кпје се дпгаѐају 

у прганизму пд рпѐеоа дп 

пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких 

пспбина 

 

 

Разумеваое пснпвних принципа 

наслеѐиваоа пспбина 

уппреди ДНК, хрпмауин, 

хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, генпуип, 

фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина 

(Менделпва правила) 

-пбјасни уиппве наслеѐиваоа 

пспбина 

-пбјасни врсуе и узрпке мууација 

наведе наследе бплесуи шпвека и 

оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

 

-Разумеваое прпблема везаних 

за перипд пдрасуаоа 

-Схвауаоа улпге и знашаја 

ппрпдице 

-преппзна прпблеме везане за 

перипд пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 

-ппище биплпщку функцију 
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-Разумеваое прпблема 

ппвезаних са ризишним 

ппнащаоем 

ппрпдице 

-дефинище ппјам „планираое 

ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п 

нежељене уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу абпрууса пп 

здравље жене 

-наведе пблике ризишнпг 

ппнащаоа, најшещёе пплнп 

пренпсиве бплесуи и бплесуи 

зависнпсуи 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за други разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Вушина Раишевиё. 

Завпд за учбенике, Бепград, 2008 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Шудесная прирпда 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме краёе исказе кпји 

садрже фреквенуне реши и 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

 

 

Српски језик, 
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Спвременная Рпссия 

 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое и за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

сурукууре (инфпрмације п 

лишнпсуима, ппслу, 

ппрпдици, куппвини, щкпли, 

ближем пкружеоу) 

-резервище спбу у хпуелу, на 

рецепцији,  уурисуишки 

впдиш у свпм граду 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, на улици, на 

щалуеру) и правилнп их 

кприсуи 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе крауких и 

прилагпѐених уексупва 

(једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пгласи) 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа и / или ппмпёу 

решника 

-упши предвидљиве 

инфпрмације (кад, где, кп, 

кпликп) у свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима (фпрмулари, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

гепграфија, 

исуприја, ууризам, 

хпуелијерсувп, 

ургпвина, 

гасурпнпмија 

 

 

Дпбрп ппжалпвауэ 

 

 

Сшасуливпгп пууи 

 

 

Традиции и пбьшаи 

 

Исуприя ушиу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сураниць русскпй 

кулэуурь 

 

 

 

В мире книг 
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писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щеме, извещуаји) 

-пписује сиууације, приша п 

дпгаѐајима и аргуменуује 

суавпве кприсуеёи 

једнпсуавне изразе и 

решенице 

-впди једнпсуавне разгпвпре 

(уелефпнира), даје 

инфпрмације и упуусува, 

угпвара уермине 

-реагује ушуивп на пиуаоа, 

захуеве, ппзиве, извиоеоа 

сагпвпрника 

 

 

-пппуоава рашуне, 

признанице и харуије пд 

вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп 

ппслпвнп писмп према 

пдреѐенпм мпделу 

-ппище и ппјасни садржај 

щема и графикпна везаних 

за суруку 

-кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује инфпрмације, 

блиске оегпвим 

инуереспваоима (писменп и 

усменп) 

-превпди усменп или 

писменп крауке ппруке у 

складу са ппуребама 

кпмуникације 

-аргуменуује свпј суав п 

медијскпм уексуу 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Прупграфија : Инуерпункција – пснпвна правила (са акценупм  на пблике кпји не ппсупје у српскпм језику), писаое великпг слпва. 

Лексикпграфија : Служеое двпјезишним решницима 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Решеница 
Решенице са глагплским прилпзима. Уппуреба нет и не у решеници. 
Именице 
Гениуив једнине на –у. 
Синпними, анупними, хпмпними. Меѐујезишки хпмпними. 
 
Заменице 
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Непдреёене заменице ктп-тп, ктп-нибудь, некптпрый, нескплькп 
Пдришне заменице никтп, ништп, никакпй 
Ппщуе заменице сам, самый, любпй, каждый 
Придеви 
Дужи и краёи пблик придева. Уппуреба краукпг пблика. 
Брпјеви 
Редни брпјеви 
Глагпли 
Имперауив 
Прпщлп време глагпла пд инфиниуива на сугласник 
Глагпли креуаоа са префиксима в-, вь-, у-, при- 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Глагплски прилпзи 
Предлпзи 
Најфреквенунији предлпзи шија се уппуреба разликује у пднпсу на мауерои језик (у, пкплп, впкруг, в, на) 
СИНТАКСА 
Решенице са крауким придевским пбликпм у предикауу (Пн бплен грипппм, Я сппспбен к мауемауике) 
Решенице са пбјекупм у инфиниуиву (Я угпвприл упвариъа мплшауэ) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 

 

 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 2, Учбеник и радна свеска , Немашки језик за други разред гимназије и средоих сурушних щкпла, щесуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Ferien: Meer und 

mehr... 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

исприша какп је прпвеп распусу и 

Ушеник  акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа. 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 
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 сурукуурама у пквиру уеме 

пдмпр и пуупваоа. 

Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру 

уеме. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище свпј 

пдмпр. 

инуервјуище друга п исупј уеми, 

ппище месуа кпја је ппсеуип, 

временске прилике, дискууује п 

мпгуёим нашинима леупваоа и 

изнесе свпј суав на уему пдмпра. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  да 

искаже пдреѐени 

садржај. Негује кулууру 

дијалпга, изражава 

свпје суавпве, 

мищљеоа и псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и уелефпна и 

уважава сагпвпрника. 

: 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је пвладап 

градивпм. Разликује 

шиоенице пд суавпва, 

верпваоа и мищљеоа. 

Уме да кпнсуруище 

знаое, акуивнп пдваја 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг. 

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа , 

прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и криуишки 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 

Ereignisse und Fakten 

am Beginn des neuen 

Jahrtausends 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

разлишиуи дпгаѐаји кпји су 

пбележили ппшеуак нпвпг 

века. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище и 

испланира пдреѐени 

дпгаѐај.Псппспбљаваое 

ушеника да преприша 

бипграфију неке ппзнауе 

лишнпсуи. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

пдреѐени дпгаѐај и инуервјуище 

друга п  упме, испланира 

рпѐенданску или неку другу 

забаву, преприша бипграфију 

неке ппзнауе лишнпсуи. 

 

Was tust du für deine 

Gesundheit? 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

здравље. Псппспбљаваое 

ушеника да наведе делпве 

уела,щуа га бпли и да 

разгпвара п уеми здравље. 

Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа 

свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме здрав живпу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

делпве уела, да разгпвара п уеми 

здравље,ппище щуа пн ради за 

свпје здравље и друга пиуа 

исуп,зампли и да савеуе за здрав 

живпу. 
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Ein Unfall 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

несреёа. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

сапбраёајну или неку другу 

несреёу. Ппдсуицаое 

криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд 

ушеника у пквиру уеме 

сапбраёај. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

извещуава п сапбраёајнпј или 

некпј другпј несреёи,кприсуи 

план впжое, изнесе свпј суав п 

преднпсуима и манама 

разлишиуих сапбраёајних 

средсуава и нашина пуупваоа. 

ушеусвује у 

демпкраукспм друщуву. 

Развија уплеранцију, 

ппщуује разлике, 

ппзнаје друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави сппрупм, 

сппспбан је да пружи 

прву ппмпё, впди 

рашуна п правилнпј 

исхрани. 

Ушеник уме да сигурнп и 

криуишки уппуребљава 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

 

 

Menschen wie du und 

ich (?) 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

људи. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище ппзнауе 

или пспбе из свпг 

пкружеоа. Уппзнаваое 

ушеника са кпмадима 

пдеёе и псппспбљаваое 

ушеника да се снаѐе у 

прпдавници гардерпбе 

приликпм куппвине. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

разлишиуе ппзнауе или лишнпсуи 

из свпг живпуа (физишки и 

каракуернп),изнесе свпје 

мищљеое п оима,наведе 

кпмаде пдеёе и снаѐе се у 

прпдавници пдеёе приликпм 

куппвине. 

  

 

 

Partnerschaften 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да разуме 

и кприсуи садржај лишних 

пгласа,гпвпри п каракуерним 
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парунерски пднпси. 

Псппспбљаваое ушеника 

да разуме лишне пгласе,да 

ппище људе. Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпг 

идеалнпг парунера. 

Ппдсуицаое ушеника да 

изнесе свпј суав п 

разлишиуим нашинима 

живпуа и живпуним 

избприма. 

пспбинама људи,изнесе свпј суав 

на пиуаое „Какп изгледа увпј 

идеалан 

парунер/парунерка?“,наведе 

хпрпскппске знаке и дискууује и 

изнесе свпј суав п разлишиуим 

нашинама живпуа. 

 

 

Jobs und Berufe 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппсап и занимаое. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппище разлишиуа 

занимаоа и наведе оихпве 

преднпсуи и 

мане.Псппспбљаваое 

ушеника да разуме пглас за 

ппсап и на исуи 

пдгпвпри.Пхрабриваое 

ушеника да предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу и 

ппище свпје идеалнп 

занимаое. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

преднпсуи и мане пдреѐених 

занимаоа,ппище свпје идеалнп 

занимаое,предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу,разуме 

пглас за ппсап и на исуи 

пдгпвпри. 

  

 

 

Zukunftsvisionen 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

будуёнпсу. 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпри п свпјим 

планпвима за будуёнпсу и 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да гпвпри 

п свпјим планпвима за 

будуёнпсу,изнесе свпја 

предвиѐаоа п будуёнпсуи у свеуу 

генералнп,гпвпри п свпјим 

жељама и надама,друга пиуа за 

исуе,ппище свпју 

  



 638 

изнесе свпје жеље и наде. 

Пхрабриваое ушеника да 

приша п свпјпј 

прпщлпсуи,садащопсуи и 

будуёнпсуи. 

прпщлпсу,садащопсу и 

будуёнпсу. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

                                             Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 639 

ПРИНЦИПИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Принципи екпнпмије за други разред екпнпмске щкпле, ауупр : Ђпрѐе Миурпвиё, издаваш : Дауа суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
Р

И
Н

Ц
И

П
И

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈЕ

 

 

Макрпекпнпмија : 

уеприја, анализа и 

пплиуика 

 

Суицаое знаоа п 

важнпсуи 

прпушаваоа 

екпнпмских 

акуивнпсуи на нивпу 

привреде кап 

целине 

Ушеник је у суаоу да : 

-дпвпди у везу микрпекпнпмију и 

макрпекпнпмију 

-дефинище макрпекпнпмију 

-преппзна макрпекпнпмске 

варијабле и знашај оихпвпг 

прпушаваоа 

-разликује акуивнпсуи ушесника у 

екпнпмским урансакцијама 

-пбјасни упк дпбара и нпвца на 

примеру кружнпг упка екпнп- 

мских акуивнпсуи 

-дефинище екпнпмску пплиуику 

-наведе циљеве и инсуруменуе 

екпнпмске пплиуике 

-преппзна ууицај екпнпмске 

пплиуике на прпизвпдоу и цене 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

прпцеоује 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и 

слабе суране 

Ппслпвна 

екпнпмија, 

финансијскп 

ппслпваое, јавне 

финансије, 

наципнална 

екпнпмија, 

финансијскп-

рашунпвпдсувена 

пбука 

 

Сисуем наципналних 

рашуна 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

мпгуёнпсуима и 

нашинима мереоа 

резулуауа 

друщувене 

прпизвпдое 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище БДП 

-иденуификује улпгу БДП у мереоу 

укупнпг дпхпука и укупних издауака 

-наведе кпмппненуе БДП 

-пбјасни кпмппненуе БДП 

-дпвпди у везу ппурпщоу и 

инвесуиције у рашунима наципналнпг 

дпхпука 

-дефинище реални БДП 

-разликује ппјмпве щуедоа и 

инвесуиције 
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-разликује ппјмпве "наципнална 

щуедоа", "лишна щуедоа" и "јавна 

щуедоа" 

-дефинище "бучеуски дефициу" 

-дефинище "бучеуски суфициу" 

-дпвпди у везу щуедоу и 

инвесуиције у рашунима наципналнпг 

дпхпука 

-дефинище нпминални БДП 

-дефинище реални БДП 

-дефинище БДП дефлаупр 

-пбјасни уппуребу БДП дефлаупра 

-наведе недпсуауке БДП кап мерила 

друщувенпг благпсуаоа 

-дефинище наципнални дпхпдак 

разлишиуих рещеоа и 

да се ппредели за 

бпље рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща 

и ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  

при упме заснива на 

аргуменуима 

 

Финансијски сисуем 

Суицаое пснпвних 

знаоа п улпзи 

финансијскпг 

сисуема у 

усклаѐиваоу 

щуедое и 

инвесуиција 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище финансијски сисуем 

-дефинище финансијске инсуиууције 

-дефинище финансијска уржищуа 

-наведе пспбине пбвезница 

-ппище у крауким цруама функципнисаое 

уржищуа пбвезница 

-наведе пспбине акција 

-ппище функципнисаое уржищуа акција 

-дефинище ппјам "финансијски 

ппсредник" 

-разликује банке кап финанси- 

јске инсуиууције 

-разликује инвесуиципне фпндпве кап 

финансијске инсуиууције 

-дефинище уржищуе зајмпвних средсуава 

-разликује извпре зајмпвних средсуава 

-дефинище камауну суппу 

-дпвпди у везу ууицај нивпа камауне суппе 

на ппнуду и уражоу зајмпвних средсуава 

-дефинище нпминалну камауну суппу 
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-дефинище реалну камауну суппу 

-преппзна ууицај суфициуа и дефициуа 

државнпг бучеуа на ппнуду и уражоу 

зајмпвних средсуава 

Нпвац у 

макрпекпнпмији 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п нпвцу, 

креираоу нпвца и 

регулисаоа 

кплишине нпвца у 

ппуицају 

 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище нпвац 

-навпди функције нпвца 

-пбјасни функцију нпвца кап средсува 

размене 

-пбјасни функцију нпвца кап пбрашунске 

јединице 

-пбјасни функцију нпвца кап шувара 

вреднпсуи 

-разликује ппјмпве "гпупв нпвац" и 

"деппзиу пп виѐеоу" 

-дефинище нпвшану масу 

-разликује мпнеуарне агрегауе М1 и М2 

кап мере за кплишину нпвца у ппуицају 

-дефинище ценуралну банку 

-наведе функције ценуралне банке 

-ппище улпгу ценуралне банке у 

регулисаоу ппнуде нпвца 

-дефинище ппслпвну банку 

-ппище украукп ууицај ппслп- 

вних банака на ппнуду нпвца 

-дефинище ппјам "пбавезне резерве" 

-дефинище нпвшани мулуи- 

пликаупр 

-израшуна велишину нпвшанпг 

мулуипликаупра 

-навпди инсуруменуе мпнеуа- 

рне пплиуике 

-преппзна знашај пперација на пувпренпм 

уржищуу кап инсуруменуа мпнеуарне 

пплиу. 

-преппзна знашај пбавезне резерве кап 
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инсуруменуа мпне- 

уарне пплиуике 

-преппзна важнпсу ескпнуне суппе кап 

инсуруменуа мпнеуарне пплиуике 

Инфлација 

Суицаое знаоа п 

прпмени вреднпсуи 

нпвца и прпмене 

нивпа цена 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище инфлацију 

-увиѐа везу измеѐу прпмене цена и 

прпмене вреднпсуи нпвца 

-наведе разлишиуе уиппве инфлације 

-пбјасни разлишиуе уиппве инфлације 

-наведе факупре кпји ууишу на уражоу за 

нпвцем 

-пбјасни факупре кпји ууишу на уражоу за 

нпвцем 

-дпведе у везу ппнуду и уражоу нпвца 

-прикаже графишки равнпуежни нивп цена 

-прикаже графишки ууицај прпмене ппнуде 

нпвца на нивп цена и вреднпсу нпвца 

-анализира ууицај прпмене ппнуде нпвца 

на нивп цена и вреднпсу нпвца 

-дефинище брзину ппуицаја нпвца 

-наведе једнашину "квануиуа- 

уивне уеприје нпвца" 

-пбјасни једнашину "квануиуа- 

уивне уеприје нпвца“ 

 

Незаппсленпсу 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

незаппсленпсуи кап 

макрпекпнпмскпј 

варијабли 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище незаппсленпсу 

-разликује ппјмпве "заппсленп лице" и 

"незаппсленп лице" 

-дефинище радну снагу 

-дефинище суппу незаппсле- 

нпсуи 

-израшуна суппу незаппсленпсуи 

-дефинище прирпдну суппу 

незаппсленпсуи 

-пбјасни прирпдну суппу незаппсленпсуи 
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-дефинище циклишну суппу 

незаппсленпсуи 

-пбјасни циклишну суппу незаппсленпсуи 

-дефинище фрикципну незаппсленпсу 

-пбјасни ппсупјаое фрикципне 

незаппсленпсуи 

-дефинище сурукуурну незаппсленпсу 

-пбјасни сурукуурну незаппсле- 

нпсу кап разлпг дугпрпшне незаппсленпсуи 

-преппзна какп пплиуика државе ууише на 

незаппсленпсу (пример: Закпн п 

минималнпј 

надници) 

-дефинище синдикау 

-дефинище кплекуивнп прегпвараое 

-пбјасни ууицај синдикауа и кплекуивнпг 

прегпвараоа на нивп надница и 

незаппсленпсу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: Закпн п пблигаципним пднпсима, Закпн п сппљнпургпвинскпм ппслпваоу, Закпн п ппщуем управнпм ппсуупку 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

П
  Р

  А
  В

  П
 

 
Угпвпри 
 

 Суицаое знаоа п 
ппсебним врсуама 
угпвпра неппхпдним за 
велеургпвину  

 разликује извпре права у 
велеургпвини  

 пбјасни елеменуе  пблигаципнпг 
пднпса 

  разликује врсуе пблигација 

Зна да је за разумеваое 
дпгаѐаја и дпнпщеое 
кпмпеуенуних пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 

Прганизација 
набавке и прпдаје 
 Пбука у 
вирууелнпм 
предузеёу 
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  разликује суварна права 

  пбјасни елеменуе угпвпра 

  разликује врсуе угпвпра пп 
пдреѐеним криуеријумима  

  пбјасни дејсувп угпвпра 

  разликује врсуе пдгпвпрнпсуи за 
мане сувари  

пбјасни мпдификације у угпвпру 

  пбјасни нашине пресуанка угпвпра 

  пбјасни елеменуе угпвпра п 
прпдаји 

  пбјасни свпјсува угпвпра п прпдаји 

  пбјасни ппсебне услпве за насуанак 
угпвпра п прпдаји 

 пбјасни пбавезе прпдавца и купца 

  сасуави угпвпр п прпдаји на пснпву 

задауих елеменауа   пбјасни 
каракуерисуике угпвпра п засуупаоу  

пбјасни права и пбавезе засуупника 
и налпгпдавца  

 пбјасни угпвпре безгпупвинскпг 
плаёаоа 

  пбјасни каракуерисуике угпвпра п 
кпмисипну 

 пбјасни права и пбавезе 
кпмисипнара и кпмиуенуа 

 пбјасни каракуерисуике и елеменуе  
угпвпра п превпзу   

 пбјасни права и пбавезе 
ппщиљапца и превпзипца   

 пбјасни права и пбавезе превпзипца 
и примапца   

 пбјасни правни знашај 
дпкуменуације кпја прауи рпбу у 
превпзу   

 пбјасни каракуерисуике и 
елеменуеугпвпра п щпедицији 

  пбјасни права и пбавезе щпедиуера 

ппдауке. 
 
Уме да преуражује, 
прпцеоује релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира и 
сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи пдгпварајуёа 
ИКТ средсува (уреѐаје, 
спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге). 
 
Ппмпёу ИКТ уме да 
предсуави, пргaнизуje, 
сурукуурира и фпрмауира 
инфпрмације кприсуеёи 
на ефикасан нашин 
мпгуёнпсуи даупг ИКТ 
средсува . 
 
 
Акуивнп слуща и ппсуавља 
релевануна пиуаоа 
ппщуујуёи сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на аргуменуима. 
Кпнсурукуивнп дппринпси 
рещаваоу разлика у 
мищљеоу и суавпвима и 
при упме ппщуује друге 
кап равнпправне шланпве 
групе. 
Ангажује се у реализацији 
преузеуих пбавеза у 
пквиру групнпг рада на 
пдгпвпран, исурајан и 
креауиван нашин. 
 

 Финансије 
Принципи 
екпнпмије 
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и налпгпдавца  

 пбјасни каракуерисуике угпвпра п 

ускладищуеоу  пбјасни правни 
знашај складищнице 

  пбјасни права и пбавезе 
складищуара и налпгпдавца 

  пбјасни кпнсигнацију  пбјасни 
елеменуе угпвпр п псигураоурпбе у 
превпзу 

 пбјасни пбавезе угпвпрних сурана 
кпд угпвпра п псигураоу рпбе у 
превпзу 

  разликује каскп и каргп псигураое 

  разликује врсуе ризика у 
зависнпсуи пд урансппрунпг средсува  

пбјасни правни знашај харуија пд 
вреднпсуи   

 пбјасни шек и меницу кап 
инсурумену пбезбеѐеоа  

 пбјасни пренпсивпсу харуија пд 
вреднпсуи 

 
Правни аспекуи 
сппљнпургпвинскпг 
ппслпваоа 
 

Суицаое правнпг знаоа 
п ппсебним врсуама 
угпвпра неппхпдним за 
сппљну ургпвину 

 набрпји извпре права знашајне 
засппљнпургпвинскп ппслпваое 
привреднпг друщува  

пбјасни угпвпр п прпдаји са 
елеменупм инпсуранпсуи 

 пбјасни прелазак ризика псигураоа 
при превпзу према правилима 

INCOTERMSa  пбјасни правни знашај 
урансппруних дпкуменауа  наведе 
правни знашај 

щпедиуерскихдпкуменауа   пбјасни 
правни аспеку дпкуменуа при увпзу и 
извпзу рпбе 

  пбјасни надлежнпсу меѐунарпдних 
инсуиууција при рещаваоу сппрпва 
кпд угпвпра п прпдаји са елеменупм 
инпсуранпсуи 
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Кпмуникација са 
државним 
прганима 

 

Суицаое знаоа п 
правнпм аспекуу 
кпмуникације са 
државним прганима у 
ппслпвима веле и 
сппљнеургпвине 
 

пбјасни управни ппсуупак 

  пдреди надлежне државне пргане 
за ппједине видпве ургпвинскпг 

ппслпваоа  пбјасни функцију 
службенпг лица у управнпм ппсуупку  

пбјасни суранке у управнпм ппсуупку  
наведе елеменуе и 
каракуерисуикеписмена у 
кпмуникацији са државним прганима  

 пбјасни ппсуупаое пп записнику 
државних пргана 

  разуме знашај дпсуављаоа 

  разуме знашај рпкпве у управнпм 

ппсуупку  наведе сасуавне делпве 
рещеое и закљушка у управнпм 

ппсуупку  сасуави пдгпварајуёе 
правнп средсувп на пснпву задауих 
елеменауа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува: Закпни, примери из праксе 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Канцеларијскп ппслпваое за други разред средоих сурушних щкпла, ауупри : Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё, Завпд за учбенике, 

Бепград, 2014 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

К
А

Н
Ц

ЕЛ
А

Р
И

ЈС
К

П
 

П
П

С
Л

П
В

А
О

Е  

Рад са ппщупм 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

уекуёпм ппщупм 

Ушеник је у суаоу да : 

-наведе фазе у раду са уекуёпм 

ппщупм 

-пбјасни рад у ппјединим фаза-ма 

рада са уекуёпм ппщупм 

-спрпведе прпцедуру рада пп 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика, пбука у 

вирууелнпм предузеёу, 

прганизација набавке 

и прпдаје, 

предузеунищувп, 



 647 

ппјединим фазама на кпнкре- 

унпм примеру 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, суавпва и 

мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај 

(усменп и писанп) 

- Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме да 

пвакп приказане ппдауке 

шиуа, уумаши и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да пбјасни 

щуа су преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се ппредели 

за бпље рещеое 

-Ушеник кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

-Ушеник акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа, а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

вещуине кпмуникације 

 

Евиденција и 

класификација 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за впѐеое 

евиденција и 

класификацију 

дпкуменуације 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппјам, врсуе и знашај 

евиденција 

-евиденуира дневне и недељне 

пбавезе 

-дефинище ппјам, врсуе и знашај 

класификација 

-класификује дпкуменуацију према 

задауим парамеурима 

 

Ппслпвна 

кпресппнденција 

у сппљнпј 

ургпвини 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за сасуављаое 

ппслпвних писама и 

пппуоаваое 

дпкуменауа у сппљнпј 

ургпвини 

Ушеник је у суаоу да : 

-сасуави упиу инп-купцу на пснпву 

дауих елеменауа 

-сасуави ппнуду инп-купцу на 

пснпву дауих елеменауа 

-сасуави шврсуу ппнуду (PRO- 

FORMA QUOTATION) на пснпву 

дауих елеменауа 

-сасуави рашун (INVOICE) на пснпву 

дауих елеменауа 

-сасуави ппручбину (CONFIRM OF 

PURCHASE) на пснпву дауих 

елеменауа 

-пбјасни садржину, знашај и 

намену кпнурплника 

-пппуни кпнурплник увпзнп-

извпзнпг ппсла на пснпву дауих 

елеменауа 

-наведе и пбјасни урансппруна 

дпкуменуа (пупремница, упва- 

рни лису, пакинг лисуа) 

-сасуави пбавещуеое инпдпба- 

вљашу п щпедиуеру на пснпву 

дауих елеменауа 

-сасуави AVIZO – пбавещуеое п 
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исппруци рпбе на пснпву дауих 

елеменауа 

-сасуави пвлащёеое за рад 

щпедиуеру на пснпву дауих 

елеменауа 

-сасуави налпг за рад щпеди- 

уеру на пснпву дауих елеменауа 

-сасуави дисппзицију за щпеди- 

уера 

 

Кпмуникација и 

правила 

ппслпвнпг 

бпнупна у 

разлишиуим 

врсуама 

кпмуникације 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

кпмуникацију у складу 

са правилима ппслпвнпг 

бпнупна 

Ушеник је у суаоу да : 

-разликује врсуе кпмуникације и 

оихпве преднпсуи и недп- 

суауке 

-разликује намену средсуава 

кпмуникације (уелефпн, факс, 

кпмпјууер) и кприсуи их  

-ппнаща се у складу са прави- 

лима ппслпвнпг бпн-упна и 

инуернпј и ексуернпј кпмуни- 

кацији 

-разликује елеменуе разгпвпра 

впѐенпг у лишнпм кпнуакуу и прекп 

уелефпна 

-припреми се и успещнп реали- 

зује уелефпнске разгпвпре у 

разлишиуим сиууацијама („суари“ 

ппслпвни парунери, нпви ппслпвни 

парунери, реща- 

ваое несппразума заказиваое 

сасуанака) 

-сасуави e-mail ппруке разли- 

шиуих намена 

 

 

Прпдајни 

разгпвпр 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за пбављаое 

прпдајнпг разгпвпра 

Ушеник је у суаоу да : 

-предсуави себе и свпје преду- 

зеёе и ппище оегпву делаунпсу 

-планира и припрема прпдајни 

  



 649 

разгпвпр 

-разликује фазе прпдајнпг ра- 

згпвпра 

-разликује и примени ппщуа 

правила ппнащаоа прпдавца 

-разликује и примени најважни- 

је прпдајне вещуине 

-примени правила аргуменуа- 

ције за купца 

-пдгпвпри на пригпвпре купца 

-прилагпди присууп купцу у 

зависнпсуи пд уипа ппурпщаша 

-разликује фразе и изразе кпје 

уреба избегавауи у прпдајнпм 

разгпвпру 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада : Вежбе - Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде : Мпнплпщкп-дијалпщки, рад на уексуу, демпнсурауиван, пракуишан рад, радипница 

Насуавна средсува : Тексууална, рашунар 

 

 

ПРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРПДАЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: прирушник за рад у вирууелнпм предузеёу, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
р

га
н

и
за

ц
и

ја
 н

аб
ав

ке
 

и
 п

р
п

д
ај

е 

 
Купппрпдајни ппслпви 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за ппслпве 
купппрпдаје 

пбјасни месуп и улпгу набавне и 
прпдајне службе у 
прганизаципнпј щеми предузеёа 
и ппвезанпсу са псуалим 

службама  oбјасни прпцедурe 

набавке и прпдаје  пбјасни 

знашај плана набавке и прпдаје  
разликује и изради сва ппслпвна 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 

ургпвинскп ппслпваое 
пбука у вирууелнпм 
предузеёу 
ппслпвна екпнпмија 
екпнпмика предузеёа 
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писма у вези са набавкпм и 
прпдајпм на пснпву задауих 

елеменауа  oбјасни неппхпдне 
евиденције у набавци рпбе и 

прпдаји рпбе  разликује врсуе 

ургпвашких пппусуа  разликује 

мпдалиуеуе плаёаоа у земљи  
пбјасни избпр урансппрунпг 
средсува у зависнпсуи пд врсуе 

рпбе  пбјасни знашај угпвараоа 

месуа и времена исппруке рпбе  

пбјасни улпгу впзара  разликује 
криуеријуме за избпр впзара 

пдабере најппвпљнију ппнуду  
пбјасни знашај кпмплеуираоа 
дпкуменауа у вези са пбављеним 

ппслпм набавке и прпдаје  
пбјасни знашај ууврѐиваоа 
успещнпсуи прпдаје у пдреѐенпм 

временскпм перипду  пппуоава 
и израѐује прауеёу 
дпкуменуацију при набавци и 
прпдаји 
впди базе ппдауака п изврщеним 

набавкама и реализацији  
сасуавља извещуаје п изврщеним 
купппрпдајним ппслпвима 

Сарадоа 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ургпвинскп ппслпваое 
пбука у вирууелнпм 
предузеёу 
ппслпвна екпнпмија 
екпнпмика предузеёа 

 
Складищнп 
ппслпваое 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за складищнп 
ппслпваое 

пбјасни месуп и улпгу складищуа 
у прганизаципнпј щеми 

предузеёа  разликује врсуе 

складищуа  разликује услпве 
предвиѐене за шуваое пдреѐених 

врсуа рпба  разликује функције и 

врсуе амбалаже  пбјасни узрпке 
насуајаоа губиуака на рпби у 

складищуу  пбјасни прпцедуру 
креуаоа дпкуменуације измеѐу 
складищуа и набавне пднпснп 
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прпдајне службе  разликује 
врсуе дпкуменауа везаних за 
пријем и издаваое рпбе у 

складищуе  изради пупремницу-
пријемницу, кпмисијски записник 
и пријемни лису на пснпву 

задауих елеменауа  пбјасни 
прпцедуру пријема рпбе у 

складищуе  унесе ппуребне 
ппдауке п примљенпј и издаупј 
рпби у пдгпварајуёу елекурпнску 
и щуампану магацинску 
евиденцију и дпкуменуацију на 

пснпву задауих парамеуара  
пбјасни ппуребу спрпвпѐеоа 

ванреднпг ппписа у складищуу  
пбјасни прпцедуру издаваоа 

рпбе из складищуа  впди 
евиденцију п кплишини рпбе на 
залихама 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 
Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, уексу – меупда, меупда демпнсурације, пракуишан рад 
 
Насуавна средсува: видеп – бим, щеме, щуампани мауеријал, рашунари 

 

ПБУКА У ВИРТУЕЛНПМ ПРЕДЗЕЋУ 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пбука у 

вирууелнпм 

 

Псниваое и ппшеуак 

Ппзнаваое ппсуупка 

псниваоа привреднпг 

-Изради кпдекс ппслпвнпг 

ппнащаоа 

 

Предузимљивпсу и 
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предузеёу ппслпваоа привреднпг 

друщува: 

Псниваое привреднпг 

друщува 

Пувараое уекуёег 

рашуна 

Пувараое ппслпвних 

коига 

Ппслпви набавке 

Ппслпви прпдаје 

Ппслпви плаунпг 

прпмеуа 

Коигпвпдувена 

евиденција набавке, 

плаёаоа, прпдаје, 

расхпди и друга 

евиденција 

 

друщува 

 

Суицаое вещуина за 

пувараое ппслпвних 

коига и пбављаое 

ппслпва набавке и 

прпдаје са 

коигпвпдсувенпм 

евиденцијпм 

 

-спрпведе ппсуупак псниваоа 

привреднпг друщува 

-сасуави пријаву за ппсап 

-пувпри ппслпвне коиге 

-пдабере рпбну групу и 

дефинище аспруиман 

-исуражи уржищуе 

дпбављаша, сасуави план 

набавке 

-изради и ппщаое упиу 

-креира пбрасце и 

дпкуменуацију 

-евиденуира излазну –улазну 

ппщуу и инуерна дпкуменуа у 

делпвпдник 

-изабере и предлпжи 

најппвпљнију ппнуду 

-изради ппручбину пп налпгу 

ппслпдавца и ппщаље 

дпбављашу 

-евиденуира приспеле рашуне 

у коигу примоених рашуна 

(КУФ) 

-сасуави калкулацију 

прпдајне цене 

-спрпведе евиденцију 

навабке у финансисјкпм 

коигпвпдсуву 

-спрпведе евиденцију 

набавке у аналиуици 

-изврщи плаёаоа пп 

приспеёу рашуна 

-креира легер лисуу 

-исуражи уржищуе купаца 

-изради ппнуду и ппщаље 

купцима 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекуваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( СV, 

мпуиваципнп писмп), 

Кпмуникација: акуивнп 

ушесувује у дијалпгу, 

уважава разлишиупсу, 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да јаснп 

пдреѐени садржај и да 

га прилагпди 

сиууацији, ушеник 

кприсуи на 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Прганизација набавке 

и прпдаје 
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-сасуави и ппщаље рашун –

пупремницу 

-спрпведе евиденцију 

прпдаје у финансисјкпм 

коигпвпдсуву 

-спрпведе евиденцију 

прпдаје у аналиуици 

-евиденуира пслауе рашуне у 

коигу издауих рашуна (КИФ) 

-ажурира лагер лисуу 

-епрпведе евиденцију 

упбишајених расхпда 

-спрпцеде евиденцију 

плаунпг прпмеуа 

-изврщи кпнурплу 

дпкуменауа 

- фунскципналнп прганизје 

раднп месуп 

-планира редпслед 

пбављаоа акуивнспуи 

- прауи реализацију 

планираних акуивнпсуи 

-сисуемауизује ппдауке у 

рашунару 

- пслаже и шува 

дпкуменуацију у 

пдгпарајуёим 

регисурауприма 

-сасуави извещуај п раду 

-ппщуује кпдекс ппслпвнпг 

ппнащаоа 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

пбављаое ппслпва 

-ппщуује принципе 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 
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екпнпмишнпсуи и 

ефикаснпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, израѐени импулси пд суране предмеунпг насуавника.   

 

БЛПК 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу   - 

блпк насуава 

 

Ппслпваое у 

реалнпм привреднпм 

субјекуу 

 

Ппвезиваое знаоа и 

вещуина суешених у 

вирууелнпм 

привреднпм друщуву 

са ппслпвима у 

привреднпм субјекуу 

-предсуави прганизаципну 

сурукууру привреднпг друщува у 

кпм се пбавља блпк насуава 

-пбјасни нашин прганизације 

рада у службама 

-спрпведе ппслпве набавке и 

прпдаје 

-спрпведе ппслпве плаунпг 

прпмеуа 

-спрпведе коигпвпдсувену 

евиденцију 

-пбјасни упкпве креуаоа 

дпкуменуације у привреднпм 

субјекуу 

-краукп ппище ппслпвне 

акуивнпсуи и  сарадоу 

привреднпг субјекуа са 

пкружеоем 

-уппреди нашине ппслпваоа 

вирууелнпг привреднпг друщува 

 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекуваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( СV, 

мпуиваципнп писмп), 

Кпмуникација: акуивнп 

ушесувује у дијалпгу, 

уважава разлишиупсу, 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

 



 655 

и привреднпг субјекуа писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да јаснп 

пдреѐени садржај и да 

га прилагпди 

сиууацији, ушеник 

кприсуи на 

пдгпварајуши и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, дпкуменуација кпју ушеници дпбијају пд привреднпг субјекуа 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПМЕРЦИЈАЛИСТА III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за уреёи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Мпдерна /мпдерна у 

еврппскпј коижевнпсуи; 

ппеуика мпдерне; 

мпдерна у српскпј 

коижевнпсуи/ 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

ппеуикпм 

мпдерне; 

схвауаое и 

разумеваое суила, 

уема и мпуива, 

еппхе; негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Знауи и 

разумеуи ппеуику еврппе и кпд нас. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм умеунпщёу, 

ликпвнпм и музишкпм 

кулуурпм 

Меѐурауна коижевнпсу 

/меѐурауна коижевнпсу 

у еврппским пквирима, 

пспбенпсуи и знашај, 

манифесу фуууризма, 

експресипнизма, 

надреализма, спцијалне 

коижевнпсуи; 

коижевни ппкреуи и 

сурује измеѐу два рауа/ 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

коижевнпсуи 

измеѐу првпг и 

другпг свеукпг 

рауа. Негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа. 

Схвауаое и 

разумеваое суила 

, уема и мпуива 

еппхе. Упшаваое 

емпципналних 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Имауи 

изражен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела. Сппзнауи есуеуске и 

мпралне вреднпсуи еппха. 

Прихвауиуи свеуску коижевну 

бащуину. 
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незадпвпљсуава у 

делима писаца  

меѐурауне 

коижевнпсуи 

Лекуира Развијаое псеёаја 

за есуеуске и 

мпралне 

вреднпсуи. 

Развијаое и 

негпваое љубави 

према коизи. 

Ппзнавауи суваралащувп изабраних 

писаца. Разумеуи сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐених дела. Имауи 

развијен коижевнп уепријски и 

аналиуишки присууп делу. 

Језик 

 

 

Усвајаое знаоа п 

суилскпј 

вреднпсуи 

лексема, лексишкпј 

синпнимији и 

вищезнашнпсуи 

реши; дпслпвним 

преведеницама. 

Унапреѐиваое 

језишких 

сппспбнпсзи и 

знаоа. Упуёиваое 

ушеника да се 

кприсуе 

решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрмесрпскпг коижевнпг језика. 

ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое правпписних 

прирушника и решника.  

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп 

усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое 

насуаве 

писменпсуи и 

насуаве грамауике 

на језишким 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и писменп 

изражаваое. Уппупунпсуи усвпјиуи 

кулууру усменпг и писменпг 

изражаваоа 
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вежбаоима 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе.  

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и  

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба.  

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм  и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем  реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу.  

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене  мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 
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парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере.  

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу.  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи:  

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу.  

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм.  

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву дела српске и свеуске 

коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли  су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу.  

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе и уа сазнаоа уппуребљава у 

уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 
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уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу.  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре:  

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика,  

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре.  

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва.  

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву бирпкраускпм језику.  

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује  знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое  

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм  

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр  према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава  

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и  

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве.  

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа  

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе  за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа.  

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 
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2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације недпсуају; издваја дпказну граѐу на 

кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

 

U 1 A world of 

difference 

 

 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое даупг 

квиза 

-раѐеое анкеуе у пдељеоу 

-шиуаое и аналза  уексуа 

Welcome to our world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим глагплским 

временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

Ушеник разуме  ппщуи садржај 

и смисап неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки фпнд 

− уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

− аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим.  

Акуивнп слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на аргуменуима. 

Испиуујуёи прпблемску 

сиууацију, ушеник 

иденуификује пгранишеоа 

и релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације и 

разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује примену 

даупг рещеоа, 

иденуификује оегпве 

дпбре и слабе суране и 

фпрмулище преппруке за 

нареднп искусувп са исуим 

или слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад и 

пбразпваое) 

 

 

-Псппспбљаваое ушеника 

да пписују разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

Ушеник је у суаоу да кпрекунп  

уппуреби слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

− пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 
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именице кпје пзнашавају 

разлишиуа занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое садащоих 

времена  

-пбрада пасивнпг пблика 

садащоих времена 

-анализа неппзнаупг уексуа 

-писаое писама и мејлпва  

 

 

Ушеник је  у суаоу да ппище 

разлишиуе врсуе ппслпва 

кприсуеёи именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  усвпјене 

лексике приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present Perfect 

Simple/Present Perfect 

Continuous) . 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу 

пснпвних нпрми 

кпмуникације. Уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима. 

Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа кпмуникације 

(усмена и писана, 

неппсредна и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу здравпг и 

безбеднпг пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман је 

да се акуивнп ангажује у 

защуиуи и унапреѐеоу 

квалиуеуа живпуа у 

заједници.  

Ушеник разуме важнпсу 

лишне акуивације и 

ппказује иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама уржищуа 

рада (захуеви ппјединих 

радних месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у свеуу 

бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа уржищуа 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое грамауишких 

јединица (Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive Voice 

of Past Simple Tense 

 

, и израза used to 

-Псппспбљаваое ушеника 

да шиуају неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

- Дискуупваое п умеунпсуи 

и ппзнауим свеуским 

умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг дела 

Рпмеп и Јулија 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг дела 

Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive Voice of 

Past Simple Tense и израза 

used to  

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое грамауишких 

сурукуура везаних за 

мпдалне глагпле 

− пписиваое и ппреѐеое 

пбразпвних сисуема у 

разлишиуим земљама, али 

-Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 
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и у разлишиуим 

временским перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое нашина 

на кпји уинејчери данас 

живе, и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

− пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( мпдалних 

глагпла) 

рада и схвауа неппхпднпсу 

суалнпг усаврщаваоа у 

складу са развпјем 

уржищуа и захуевима 

ппслпдаваца. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних  пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке. 

 

 

 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое ушеника 

да разумеју уексу п живпуу 

у 2060.гпдини, усвајаоем 

предвиѐене лексике и 

грамауишких сурукуура 

-псппспбљаваое ушеника 

да дискууују п прпблемима 

и мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп везаних 

за изјаве предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши (суфикси, 

префикси)  

-Ушеник ёе биуи у суаоу да 

разуме уексу п разлишиуим 

предвиѐаоима будуёнпсуи  

- да дискууује п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе изразе 

и фразе , уппуребљујуёи 

грамауишку јединицу 

глагплских времена и израза 

везаних за будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

примени усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке синуаксе 

(граѐеое и ппрпдице реши). 

 

U6 What matters to 

me 

-Пбрада и акуивна 

примена инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и псппспбљаваое 

разумеваое, сажимаое и 

препришаваое садржаја 

прилагпѐених уексупва 

− разумеваое уексупва 
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ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји се 

заврсавају на –ing/ -ed , 

слпженице и прилпге 

-шиуаое и анализа уексуа 

везанпг за разлишиуе 

пбишаје щирпм свеуа My 

kitchen 

-дискусија п пбишајима у 

Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу са 

пбишајима щирпм свеуа 

- писаое реклама и пгласа 

− пписиваое урадиција и 

пбишаја уз ппмпё усвпјене 

лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 

 

U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм за 

фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present Perfect 

Simple/ Present Perfect 

Continuous, Passive Voice, 

кап и фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да сажиме 

садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present Perfect 

Simple/ Present Perfect 

Continuous и оихпвих 

пасивних пблика у 

свакпдневнпј кпмуникацији 

− напище  псвруа на коигу 

или филм уз уппуребу 

усвпјене уерминплпгије 
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Unit 1 Communication Суицаое свесуи ушеника п 

знашају ппуребе ушеоа 

енглескпг језика и оегпве 

ппслпвне примене. 

Псппспбљаваое ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра и прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое ушеника  

да кприсуе фразе 

специфишне уелефпнским 

разгпвприма. 

Разликпваое и уппуреба 

разлишиуих фпрми 

ппслпвних писама кап щуп 

су прппраунп писмп, имејл 

и  упиу. 

Ушеник је у суаоу да разуме 

неппхпднпсу ушеоа ппслпвнпг 

енглескпг језика и оегпв 

знашај за ушеникпву будуёу 

ппслпвну каријеру, разуме и 

кприсуи нпвпсуешене реши и 

изразе, успещнп впди 

уелефпнски разгпвпр и 

ефекуивнп кприсуи свпјсувене 

фразе, разликује и израѐује 

разлишиуе врсуе ппслпвних 

писама у ппслпвнпј 

кпмуникацији 
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Unit 2 Careers 

 

Усвајаое нпвих реши фраза 

свпјсувених писаоу радне 

бипграфије и 

пријављиваоу за ппсап. 

Суицаое вещуина 

разумеваоа енглескпг 

језика у свакпдневнпм 

гпвпру и кпнкреуним 

сиууацијама. 

Псппспбљаваое ушеника за 

писаое радне бипграфије, 

фпрмпм впкабуларпм и 

садржајем. 

 

Суицаое знаоа п уппуреби 

глагплских времена Present 

Simple и Present 

Continuous. 

Ушеник је у суаоу да 

сампсуалнп кприсуи реши и 

фразе приликпм пријаве за 

ппсап и писаоа радне 

бипграфије, даје савеуе и 

преппруке, сппспбан је да 

сампсуалнп напище радну 

бипграфију ппщуујуёи фпрму 

и садржину, разуме реши и 

изразе у кпнуексуу 

свакпдневнпг гпвпра,зна да 

кприсуи глагплска времена  

Present Simple и Present 

Continuous приликпм 

разгпвпра за ппсап. 
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Unit 3 Employment Уппзнаваое ушеника са 

исупријским развпјем и 

прпменама у екпнпмским 

секуприма ппљппривреде, 

индусурије и услуга. 

Псппспбљаваое ушеника 

да разуме уексупве п 

кпмплексним екпнпмскп-

исупријиским уемама и да 

пружи свпје мищљеое и 

фпрмира суав. 

Суицаое знаоа п уппуреби 

и разликама у уппуреби 

глагплских времена Present 

Perfect и Past Simple.  

Псппспбљаваое ушеника за 

писаое прппраунпг и 

мпуиваципнпг писма. 

Ушеник разуме исупријске 

прпмене у секуприма  

ппљппривреде, индусурије и 

услуга и уумаши разлпге и 

ппследице, заузима суав и 

уумаши нпва знаоа у 

кпнуексуу свакпдневнице, 

ппсуављају пиуаоа и 

изражавају мищљеоа, знају 

правилнп да кприсуие и 

разликују глагплска времена 

Present Perfect и Past Simple, 

знају сампсуалнп да напищу 

прппраунп и мпуиваципнп 

писмп уз ппщупваое фпрме и 

садржине 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИ

КА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се бави 

физишким пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на здравље, 

дружеое и дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи негауивне 

ууицаје савременпг нашина живпуа 

( пущеое, дрпга, насиље, 

деликвенунп ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем физишких 

пднпснп сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са свпјим 

другпвима и уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике ( 

вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 
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прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и сппспбнпсу 

за ушеое и пракуишан рад са 

физишким, пднпснп сппруским 

акуивнпсуима и правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник преппзнаје неуплеранунп 

ппнащаое свпјих другпва и реагује 

на оега, щири дух пријауељсува, 

исурајан је у свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан пднпс 

према пкружеоу у кпјем вежба, 

рекреира се и бави се сппрупм 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи ппкреуа 

и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( пдбпјка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске гране 

за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   
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Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

Експпненцијална и 

лпгариуамска 

функција  

 

 

Уппзнаваое пснпвних 

пспбина експпненцијалне 

и лпгариуамске функције  

Примена суешених знаоа 

на рещаваое 

једнпсуавнијих 

експпненцијалних и 

лпгариуамских једнашина  

 

 

прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки експпненцијалну 

функцију  

рещи једнпсуавније 

експпненцијалне једнашине  

прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки лпгариуамску функцију  

пбјасни щуа је лпгариуам, наведе 

и примени правила 

лпгариумпваоа при 

урансфпрмацији једнпсуавних 

израза  

рещи једнпсуавније лпгариуамске 

једнашине  

кприсуи калкулаупр за 

пдреѐиваое вреднпсуи 

лпгариуама  

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

Суауисуика  
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Аналиуишка 

гепмеурија у равни 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п аналиуишкпј гепмеурији  

 

примени Гауспв алгприуам на 

рещаваое сисуема линеарних 

једнашина(3*3)  

израшуна расупјаое измеѐу две 

уашке и пбим урпугла акп су дауе 

кппрдинауе оегпвих уемена  

разликује ппщуи пблик једнашине 

праве пд екплициунпг пблика и 

преведе један запис у други  

пбјасни пплпжај праве у 

кппрдинаунпм сисуему у 

зависнпсуи пд кпефицијенауа k и n  

пдреди једнашину праве пдреѐену 

даупм уашкпм и дауим 

кпефицијенупм правца  

пдреди једнашину праве пдреѐену 

дауим двема уашкама  

примени услпв нпрмалнпсуи и 

услпв паралелнпсуи две праве  

пдреди угап кпји заклапају две 

праве  

израшуна расупјаое уашке пд 

праве  

преведе ппщуи пблик једнашине 

кружнице у канпнски  

пдреди ценуар и пплупрешник 

кружнице  

пдреди једнашину кружнице из 

задауих услпва – једнпсуавнији 

примери  

испиуа меѐуспбни пплпжај праве 

и кружнице  

пдреди једнашину уангенуе 

кружнице из задауих услпва  

 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

низа  

преппзна ппщуи шлан низа када су 

дауи ппшеуни шланпви низа 
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Низпви 

 

 

Разумеваое ппјмпва 

ариумеуишки и 

гепмеуријски низ и 

примена на кпнкреуне 

прпблеме  

 

(једнпсуавнији примери)  

преппзна ариумеуишки низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана, 

првпг шлана и диференције низа  

израшуна збир првих n шланпва 

ариумеуишкпг низа  

преппзна гепмеуријски низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана 

и првпг шлана и кплишника низа  

 израшуна збир првих n шланпва 

гепмеуријскпг низа  

Елеменуи привредне 

и финансијске 

мауемауике 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

и примена прпсупг 

камаунпг рашуна  

Суицаое пснпвних знаоа 

из слпженпг камаунпг 

рашуна  

Примена слпженпг 

камаунпг рашуна у рашуну 

улпга  

Примена слпженпг 

камаунпг рашуна у рашуну 

ренуе  

 

примени пснпвну прпппрцију 

прпсупг камаунпг рашуна за време 

дауп у гпдинама, месецима, 

данима  

израшуна инуерес на пснпву 

камаунпг брпја и камаунпг кљуша  

израшуна камауу на вище сума  

примени камауни рашун вище суп 

и ниже суп  

примени уермински рашун, 

ескпнупваое меница, рашун 

щуеднпг улпга  

израшуна месешну пуплауу кпд 

ппурпщашких кредиуа  

примени верижни рашун у 

прпблемима прпдаје и куппвине  

валууа  

ппкаже разлику измеѐу прпсупг и 

слпженпг камаунпг рашуна на 

даупм примеру  

израшуна увеёану, пднпснп 

ппшеуну вреднпсу главнице  

израшуна време и камауну суппу  

израшуна слпжену камауу  

пдреди кпнфпрмну камауну суппу  
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пдреди увеёану вреднпсу вище 

перипдишних улпга при улагаоу 

ппшеукпм и крајем перипда  

израшуна брпј улагаоа  

израшуна камауну суппу  

пбјасни ппјам садащое (ппшеуне) 

вреднпсуи вище перипдишних 

сума кпје се исплаёују ппшеукпм 

или крајем перипда  

израшуна збир дискпнупваних 

вреднпсуи  

пдреди вреднпсу исплауе крајем и 

ппшеукпм перипда  

израшуна брпј исплауа  

израшуна вреднпсу камауне суппе  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

 

КПМЕРЦИЈАЛНП ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Мила К. Јаншеупвиё, Кпмерцијалнп ппзнаваое рпбе за 2. разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое 

рпбе 

Ппјам, 

сисуемауизација и 

класификација рпбе 

Суицаое и 

прпщириваое  знаоа  

п ппјму, свпјсувима и 

Ушеник дефинище рпбу, ппзнаје оена 

свпјсува. 

Ушеник ппзнаје класификацију рпбе 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Хемија 

Екплпгија 

Пснпви екпнпмије 
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класификацији рпбе  према разним криуеријумима. 

Ушеник навпди примере рпбе за 

разне класификације. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Маркеуинг  

Ппслпвна 

екпнпмија 

Технплпгија  

Биплпгија  

Квалиуеу рпбе 

 

 

Суицаое знаоа п 

квалиуеуу рпбе и 

прпписима за 

регулисаое 

квалиуеуа рпбе. 

Развијаое 

кпмпеуенција 

знашајних за 

свакпдневни живпу. 

Ушеник дефинище квалиуеу рпбе. 

Ушеник навпди и пбјащоава факупре 

кпји ууишу на фпрмираое квалиуеуа 

рпбе. 

Ушеник ппзнаје свпјсува и ппказауеље 

квалиуеуа. 

Ппзнаје нашине пдреѐиваоа свпјсуава 

и примере и пример рпбе кпд кпјих 

се испиуују. 

Дефинище дизајн. 

Ппзнаје и разликује прпписе за 

регулисаое квалиуеуа. 

Дефинище ауесу, цруа ауесуни знак. 

Ппзнаје елеменуе декларације, шиуа 

са прпизвпда, уумаши. 

Дефинище марку прпизвпда, ппзнаје 

оене функције, навпди примере. 

Амбалажа и 

пакпваое рпбе 

Суицаое знаоа п 

амбалажи и 

пакпваоу рпбе. 

Развијаое суавпва, 

кпмпеуенција и 

вещуина кпји 

дппринпсе правпм 

избпру рпбе и 

амбалаже. 

 

 

Ушеник дефинище амбалажу, ппзнаје 

ппделу амбалаже према разним 

криуеријумима. 

Навпди примере амбалаже за сваку 

ппделу. 

Дефинище папир и ппзнаје врсуе за 

израду амбалаже. 

Разликује преднпсуи и недпсуауке 

папирне и карупнске амбалаже, 

навпди примере. 

Разликује преднпсуи и мане суаклене 

амбалаже и навпди примере. 

Разликује преднпсуи и мане меуалне 

амбалаже и навпди примере. 

Ппзнаје врсуе лимпва за израду 

амбалаже. 
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Ппзнаје преднпсуи алуминијума за 

израду амбалаже. 

Дефинище пласуишне масе, уумаши 

пзнаке пплимера на амбалажи, 

ппзнаје преднпсуи и мане пласуишне 

амбалаже и навпди примере. 

Ппзнаје каракуерисуике амбалаже пд 

кпмплексних мауеријала и навпди 

оихпву примену. 

Ппзнаје сисуеме кпмерцијалнпг 

пакпваоа рпбе и оихпве преднпсуи. 

Складищуеое и 

урансппру рпбе 

 

 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п складищуеоу и 

урансппруу рпбе. 

Навпди прпмене на рпби и узрпке 

квареоа услед неадекваунпг 

складищуеоа и урансппруа. 

Пбјащоава услпве складищуеоа и 

урансппруа рпбе. 

Енергеуика  

 

 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п енергији и 

гпривима. 

Фпрмираое суавпва 

и мищљеоа п 

ппследицама 

кприщёеоа 

фпсилних гприва. 

Ушеник дефинище енергеуику кап 

наушну дисциплину и привредну 

грану. 

Ппзнаје и пбјащоава ефекау суаклене 

бащуе и киселих кища, илусурује их, 

ппзнаје ппследице. 

Дефинище енергију и набраја оене 

пблике. 

Ппзнаје извпре енергије. 

Дефинище гпривп и навпди 

каракуерисуике кпје има. 

Пище једнашину хемијскпг сасуава 

гприва. 

Ппзнаје класификацију гприва према 

разним криуеријумима, навпди 

примере. 

Ппзнаје насуанак нафуе и угља и 

оихпва хемијска и физишка свпјсува. 

Разликује вещуашке врсуе гприва и 

ппзнаје оихпву примену. 
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Прпизвпди 

меуалургије 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п свпјсувима меуала, 

ппдели и дпбијаоу. 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п кпрпзији. 

Суицаое знаоа п 

уехнплпгији 

дпбијаоа, пспбинама 

и легурама меуала 

црне и пбпјене 

меуалургије. 

Суицаое знаоа п 

племениуим 

меуалима и 

пбележаваоу 

предмеуа пд 

племениуих меуала. 

Ушеник ппзнаје свпјсува меуала и 

легура, навпди примере. 

Ппзнаје ппделу меуала, навпди 

примере. 

Дефинище руде и ппзнаје оихпв 

сасуав. 

Пбјащоава и разуме уехнплпщки 

ппсуупак дпбијаоа меуала из руда. 

Дефинище кпрпзију, пбјащоава врсуе 

кпрпзије. 

Ппзнаје нашине защуиуе меуала пд 

кпрпзије. 

Ппзнаје пснпвне пспбине гвпжѐа, 

оегпве руде, уехнплпгију дпбијаоа у 

виспким пеёима, прпизвпде виспке 

пеёи. 

Дефинище шелик, ппзнаје нашине 

дпбијаоа шелика, разлике у 

ппсуупцима, класификацију шелика 

према разним криуеријумима, 

примену. 

Ппзнаје пспбине бакра, оегпве руде и 

легуре, уехнплпгију дпбијаоа, 

примену. 

Ппзнаје пснпвне руде, пспбине и 

примену уещких пбпјених меуала: 

плпвп и цинк. 

Ппзнаје пспбине, уехнплпгију 

дпбијаоа, руде и легуре и примену 

предсуавника лаких пбпјених меуала: 

алуминијум. 

Ппзнаје пснпвне пспбине и примену 

племениуих меуала: злауа, сребра и 

плауине. 
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Ппзнаје пзнаке племениуих меуала 

кпје уреба да ппседују да би се 

ппјавили на уржищуу. 

 

Прпизвпди 

индусурије немеуала 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п прпизвпдима 

индусурије немеуала: 

керамика, суаклп и 

цемену 

Ушеник дефинище керамику. 

Ппзнаје пснпвне и ппмпёне сирпвине 

за дпбијаое керамике, уехнплпгију 

дпбијаоа. 

Ппзнаје пснпвна свпјсува керамишких 

прпизвпда. 

Прави разлику измеѐу ппрпзне и 

неппрпзне керамике, навпди 

примере за сваку. 

Ппзнаје каракуерисуике ппрпзних и 

неппрпзних прпизвпда, оихпву 

примену. 

Разликује класишну и савремену 

керамику. 

Навпди савремене керамишке 

прпизвпде. 

Дефинище суаклп, пснпвне и ппмпёне 

сирпвине за дпбијаое. 

Ппзнаје уехнплпгију за дпбијаое 

суакла. 

Ппзнаје каракуерисуике и примену 

равнпг, щупљег и специјалнпг 

суакала. 

Дефинище цемену и врсуе цеменуа. 

Ппзнаје уехнплпгију дпбијаоа 

ппруланд цеменуа. 

Навпди пспбине цеменуа и оегпву 

примену. 

 

  

Прпизвпди прераде 

дрвеуа 

Суицаое и 

прпщириваое знаоа 

п дрвеуу ( свпјсувима, 

Ушеник ппзнаје хемијски сасуав 

дрвеуа у ппгледу елеменауа и 

једиоеоа. 
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граѐи и преради). 

Суицаое знаоа п 

папиру и врсуама 

папира. 

Пбјащоава граѐу дрвеуа на 

пппрешнпм пресеку илусурацијпм. 

Ппзнаје физишка, механишка, есуеуска 

свпјсува дрвеуа, грещке и мане 

дрвеуа. 

Пбјащоава прпизвпде механишке 

прераде дрвеуа. 

Пбјащоава прпизвпде хемијске 

прераде дрвеуа. 

Ппзнаје пснпвне и ппмпёне сирпвине 

за дпбијаое папира, уехнплпгију 

дпбијаоа. 

Ппзнаје врсуе папира и шинипце 

квалиуеуа. 

Прпизвпди уексуилне 

индусурије 

Суицаое знаоа п 

прпизвпдима 

уексуилне индусурије 

Дефинище уексуилну индусурију. 

Ушеник ппзнаје каракуерисуике 

савремене уексуилне индусурије. 

Ппзнаје класификацију уексуилних 

влакана, оихпва свпјсува и квалиуеу. 

Ппзнаје врсуе вуне, свпјсува и 

квалиуеу вунених влакана. 

Ппзнаје врсуе памука, свпјсува и 

квалиуеу памушних влакана. 

Ппзнаје свпјсува свилених влакана. 

Прави разлику измеѐу прирпдних и 

хемијских влакана, влакана пд 

прирпдних и синуеуишких пплимера. 

Дефинище преѐе и уканине 

(каракуерисуике и квалиуеу). 

Дефинище урикпуажу-свпјсува и 

кпмппненуе квалиуеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

      

 

Зплпупе время – мплпдпсуэ 

 

 

 

 

Традиции нас пыбединяюу 

 

 

 

 

 

Дп шегп дпщел прпгресс 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое и за 

ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме пснпвне ппруке и 

захуеве исказане јасним 

суандардним језикпм када је 

реш п блиским уемама (кпла, 

ппсап, хпби) 

-разуме глпбалнп сущуину 

нещуп дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, кпји 

се пднпсе на маое слпжене 

садржаје из суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп суандардним 

језикпм, ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

-разуме једнпсуавније уексупве 

(суандардна писма, 

инфпрмације п прпцесу рада у 

суруци) кпји су писани пбишним 

језикпм или језикпм суруке 

-разуме ппис дпгаѐаја и 

псеёаоа 

-разуме пснпвни садржај кап и 

важније деуаље у извещуајима, 

брпщурама и угпвприма 

везаним за суруку 

-једнпсуавним средсувима 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое 

(сасуајаое, расуанак : 

фпрмалнп, нефпрмалнп) 

-иденуификација и 

именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних 

упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних 

и временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

 

 

 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика 
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краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних 

ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

ппище суауус и пбразпваое, 

будуёе заппслеое 

-ппище делаунпсу, фирму, 

прпцес рада или пак преприша 

уелефпнски разгпвпр или 

пдлуке некпг дпгпвпра у пквиру 

ппзнауе лексике 

-пбразлпжи краёе свпје намере, 

пдлуке, ппсуупке 

-пппуоава рашуне, признанице 

и харуије пд вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп ппслпвнп 

писмп према пдреѐенпм 

мпделу 

-ппище и ппјасни садржај щема 

и графикпна везаних за суруку 

-ппведе, насуави и заврщи неки 

једнпсуаван разгпвпр, ппд 

услпвпм да је лице у лице са 

сагпвпрникпм 

-буде схваёен у размени идеја и 

инфпрмација п блиским уемама 

у предвидљивим, 

свакпдневним сиууацијама 

-сажима садржај уексуа, филма, 

разгпвпра и сл. 

-иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

-кпрекунп уппуребљава 

једнпсуавне сурукууре 

кприсуеёи зависне решенице (уз 

пдреѐене сисуемске 

елеменуарне грещке кпје 

глпбални смисап не дпвпде у 

пиуаое) 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп: Лексикпграфија – служеое двпјезишним решницима 

Напредни нивп: 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Скраёенице (ВУЗ, МГУ). Рпд абревијауура. Ппзнауији нащи и сурани гепграфски називи са специфишнпсуима у рпду, брпју и прпмени. 

Заменице 

Сисуемауизација непдреѐених заменица са –уп, нибудэ 

Придеви 

Ууврѐиваое и сисуемауизација придевских пблика 

Брпјеви 

Шиуаое децимала и разлпмака (0,1-нплэ цельх пдна десяуая, 2,4-две цельх шеуьре десяуьх ,½-пдна вупрая (пплпвина)). 

Глагпли 

Радни глагплски придев садащоег времена 

Радни глагплски придев прпщлпг времена 

Пасивни глагплски придеви-уппуреба 

СИНТАКСА 

Реценице са субјекупм уипа мь с вами 

Решенице с купплама являюуся, назьваюуся 

Решенице са купплпм есуэ 

Решенице са урпним глагплским придевпм у предикауу (Лес ппсажен недавнп) 

Решенице са пдредбпм за приближну кплишину (В классе бьлп ушеникпв уридцауэ) 
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ПРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРПДАЈЕ 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Прганизација 

набавке и 

прпдаје 

 

увпз и извпз и 

ппслпвна писма и 

дпкуменуа кпја их 

прауе 

 

Разумеваое ппслпва 

увпза и извпза кап и 

псппспбљаваое 

ушеника за израду 

ппслпвних писама и  

пппуоаваое 

дпкуменауа кпја их 

прауе 

Ушеник ёе мпёи да: 

-пбјасни прпцедуру набавке рпбе 

уинпсурансуву 

- пбјасни прпцедуру прпдаје рпбе 

уинпсурансуву 

- разликује и изради ппслпвна писма и 

дпкуменуа у вези са набавкпм и 

прпдајпмрпбе у инпсурансуву на пснпву 

задауихелеменауа на пдгпварајуёем 

језику 

- разликује врсуе и пблике извпзних 

ппслпва 

- пбјасни елеменуе плана прпдаје 

уинпсурансуву 

- разликује правила INCOTERMS-а 

- пбјасни елеменуе плана набавке 

уинпсурансуву 

- сасуави план набавке у инпсурансуву 

- уумаши упбишајене 

скраёеницемеѐунарпдне ургпвине у 

ппслпвнпјкпресппнденцији псигураоа и 

сапбраёаја 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама- 

кприсуи разлишиуе 

извпре инфпрмација и 

ппдауака 

Кприсуи пбрасце, 

уабеле и уме да их 

пппуни и примеоује 

Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

ппдауака 

Сарадоа- 

Ушеник је сппспбан- 

Да се ангажује на 

заједнишкпм 

рещаваоу  прпблема 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада 

Ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин 

 Тргпвинскп 

ппслпваое 

 Канцеларијскп 

ппслпваое 

Пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу 

 Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

 

Евиденција ппслпва 

увпза и извпза 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за впѐеое 

евиденција 

ппслпва увпза и 

извпза 

пбјасни врсуе и знашај 

евиденција увпзнпг и 

извпзнпг ппсла 

- пппуни кпнурплник на 

пснпву задауих 

елеменауа 

Ппслпви плаёаоа псппспбљаваое 

ушеника за пбављаое 

разликује правила PAYTERMS-а 

• разликује упбишајене мпдалиуеуе 
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ппслпва плаёаоа 

 

 

плаёаоа у ппслпвима са 

инпсурансувпм 

• пппуни налпг за плаёаое 

• пппуни налпг за наплауу из 

инпсурансува 

• сасуави захуев за пукуп девиза 

• пппуни пбразац налпга за 

пувараое дпкуменуарнпг 

акредиуива 

• пбјасни знашај праёеоа упка 

плаёаоа и наплауе и прикупљаоа 

дпказа п изврщенпм плаёаоу 

SWIFT 

улпга надлежних 

инсуиууција и усуанпва 

у ппслпвима увпза и 

извпза 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за прибављаое 

дпзвпла, 

сагласнпсуи, ппуврда 

и 

кпнуакуираое са 

кпмпеуенуним 

усуанпвама и 

инсуиууцијама 

пбјасни разлпге кпнуакуираоа 

админисурауивних служби надлежних 

минисуарсуава и пдреѐених сурушних 

служби, ради пбезбеѐеоа захуеваних 

фпрмулари за увпз и извпз рпбе 

• пбјасни прпцедуру прибављаое 

дпзвпла, 

сагласнпсуи, ппуврда, рещеоа и 

мищљеоа 

пд пдгпварајуёих усуанпва и 

инсуиууција 

• пбјасни и пппуни фпрмуларе за увпз и 

извпз рпбе на пснпву задауих 

елеменауа и 

прауи прпмене оихпве фпрме 

• пбјасни знашај регисурпваоа увпзнпг 

ппсла 

кпд Нарпдне банке Србије у слушају 

склапаоа кредиунпг ппсла са 

инпсурансувпм (кредиуна пријава) 

 

Ппслпви царине и 

щпедиције и 

Разумеваое ппслпва 

щпедиције и 

царинске 

пппуни и кпмплеуира дпкуменуацију за 

увпзнп цариоеое 

• пппуни и кпмплеуира дпкуменуацију 
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дпкумнуација везана 

за ппслпве царине и 

щпедиције 

 

прпцедуре и 

псппспбљаваое 

ушеника 

за пппуоаваое 

дпкуменуације кпја 

прауи 

пве ппслпве 

за 

извпзнп цариоеое 

• кпмплеуира дпкуменуацију п 

изврщенпм 

извпзнпм цариоеоу рпбе (пверена 

царинска факуура и јединсувена 

царинска 

исправа-ЈЦИ кпју дпсуавља щпедиуер) 

• израшуна увпзне дажбине у 

зависнпсуи пд 

угпвпренпг париуеуа 

• пбјасни сиууације када се пбавља 

преухпдни царински преглед кпд увпза 

рпбе и изради захуев за ппкреуаое 

ппсуупка на пснпву задауих елеменауа 

• пбјасни ппсуупак преузимаоа и 

кприщёеоа 

пверених царинских дпкуменауа (ЈЦИ и 

пверена царинска факуура) 

• сасуави увпзну калкулацију 

• пбјасни прпцедуру правдаоа 

пбављенпг 

увпзнпг ппсла Минисуарсуву финансија 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, групни 

Насуавне меупде: дијалпг, графишки, демпнсурација, пракуишни рад 

Насуавна средсува уабла, креда, кпмпјууер, инуернеу, пбрасци и дпкуменуа, щуампани мауеријал 
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ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Избпр из сурушне лиуераууре у складу са планпм и прпгрампм предмеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
н

ф
п

р
м

ау
и

ка
 

Напредни рад са 

уабелама 

- Уппзнаваое 

ушеника са 

разлишиуим 

нашинима 

анализираоа 

ппдауака из 

елекурпнских уабела 

- упши знашај анализе ппдауака из 

елекурпнских уабела 

- пбједини ппдауке са вище радних лисупва 

- Анализира пбједиоене ппдауке 

- примени ЩТА – АКП анализу 

- Тумаши резулуауе ЩТА – АКП анализе 

- Примени анализу „Тражеое циља“ 

- Тумаши резулуауе анализе „Тражеое циља“ 

- Креира меѐурезулуауе у уабелама 

- Креира ПИВПТ уабеле 

- Тумаши резулуауе дпбијене у ПИВПТ 

уабелама 

- Креира сценарија 

- Анализира резулуауе разних сценарија 

- Ппдеси ппције щуампаоа извещуаја 

- Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Рещаваое 

прпблема 

- Сарадоа 

- Прганизација 

набавке и прпдаје 

- Суауисуика 

- Пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу 

- Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Рад са базама 

ппдауака 

- Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

базама ппдауака 

- Разликује пснпвне ппјмпве п базама 

ппдауака 

-Кприсуи прпграм за управљаое базама 

ппдауака 

- Креира уабеле, упиуе, пбрасце и извещуаје 

- Врщи прпмене над уабелама, упиуима, 

пбрасцима и извещуајима 

- Ппвезује уабеле 

- Креира маоу базу ппдауака 

- Ппдеси ппције щуампаоа извещуаја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Индивидуални, групни 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп – дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: Рашунар, сурушна лиуерауура везана за уему-пбласу, уабла, креда, радни лисупви 

ПБУКА У ВИРТУЕЛНПМ ПРЕДУЗЕЋУ 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу 

Усппсуављаое 

прганизаципне сурукууре 

предузеёа 

-прганизаципна щема 

предузеёа 

-дефинисаое ппслпва свих 

служби у предузеёу 

-уппзнаваое са 

прганизаципнпм 

сурукуурпм предузеёа 

-ппвезиваое знаоа и 

вещуина суешених у 

пквирима сурушних 

предмеуа са 

ппслпвима предузеёа 

- сагледа упкпве креуаоа 

дпкуменуације у 

предузеёу 

-суекне увид у ппслпвне 

акуивнспуи и пбим 

сарадеое предузеёа са 

пкружеоем 

-кппрдинира рад свих 

служби у предузеёу 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( СV, 

мпуиваципнп писмп), 

Кпмуникација: акуивнп 

ушесувује у дијалпгу, 

уважава разлишиупсу, 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да јаснп 

пдреѐени садржај и да 

га прилагпди 

сиууацији, ушеник 

кприсуи на 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Тргпвинскп ппслпваое 

Прганизација набавке 

и прпдаје 

Суауисуика 

 

Ппслпви набавне службе 

велеургпвинскпг предузеёа 

-план набавке 

-избпр дпбављаша 

-прикупљаое и прпцена 

ппнуда 

-ппрушиваое рпбе 

-база ппдауака дпбављаша 

-калкулација прпдајне цене 

-праёеое упкпва плаёаоа 

-рекламације 

-кпнурпла ппслпва наввке 

-извещуај п раду 

-суицаое вещуина и 

рууине за пбављаое 

ппслпва набавке 

-прпщири аспруиман на 

пснпву захуева прпдајне 

службе 

-исуражи уржищуе 

дпбављаша,сасуави лисуу 

нпвих дпбављаша 

- сасуави план набавке 

-изради и ппщаое упиу 

-креира пбрасце и 

дпкуменуацију 

-евиденуира излазну –

улазну ппщуу и инуерна 

дпкуменуа у делпвпдник 

-изабере и предлпжи 

најппвпљнију ппнуду 

-изради ппручбину пп 
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налпгу ппслпдавца и 

ппщаље дпбављашу 

-евиденуира приспеле 

рашуне у коигу 

примоених рашуна (КУФ) 

-сасуави калкулацију 

прпдајне цене 

-спрпведе евиденцију 

навабке у финансисјкпм 

коигпвпдсуву 

-спрпведе евиденцију 

набавке у аналиуици 

-прауи упк плаёаоа 

-изврщи плаёаоа пп 

приспеёу рашуна 

-прикупи дпказе п 

изврщенпм плаёаоу, акп 

је ппуребнп щаље дпказе 

дпбављашу 

-евиденуира набавку крпз 

коигу евиденција (КЕПУ) 

-изради рекламацију 

-креира у/или ажурира 

легер лисуу 

-функципналнп прганизује 

свпје раднп месуп 

-сараѐује са другим 

службама 

-ппнаща се пдгпвпрнп на 

свпм раднпм месуу 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

набавке 

-прауи и примеоује 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 
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важеёе правне прпписе у 

ппслпвима набавке 

-пдлаже и шува 

дпкуменуацију набавне 

службе у пдгпварајуёим 

фасциклама и у 

фплдерима на 

рашунарима 

-сисуемауизује 

дпкуменуацију набавне 

службе 

-сасуавља дневне и 

перипдишне извещуаје п 

раду у набавнпј служби 

-креира пбрасце за 

ппслпвне набавке кпји се 

шесуп кприсуе 

-изврщи кпнурплу 

дпкуменауа у прпцесу 

набавке  

-изврщи перипдишну 

елекурпнску защуиуу 

ппдауака  набавне службе 

-ппнаща се у складу са 

принципима 

екпнпмишнпсуи и 

ефикаснпуи 

Ппслпви прпдајне службе у 

велеургпвинским 

предузеёима 

-план прпдаје 

-база ппдауака п купцима 

-прикупљаое ппдауака п 

уржищуу и купцима 

-прпдајна дпкуменуа и 

евиденције 

Суицаое вещуина и 

креауивнпсуи у 

пбављаоу ппслпва 

прпдаје 

 

-исуражи уржищуе купаца 

-сасуави план прпдаје 

-изради ппнуду и ппщаље 

купцима 

-ажирира базу ппдауака п 

купцима 

-примени ургпвашке 

пппусуе 

-пбради приспеле ппнуде 
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-кпнурпла наплауе 

ппураживаоа 

-кпнурпла ппслпва прпдаје 

-мере за ппбпљщаое 

прпдаје 

-извещуај п раду 

-пбради приспеле 

ппручбине 

-кпмплеуира ппслауе 

ппнуде са приспелим 

ппручбинама 

-прганизује урансппру 

рпбе 

-сасуави и ппщаље 

предрашун 

-сасуави и ппщаље рашун –

пупремницу 

-спрпведе евиденцију 

прпдаје у финансисјкпм 

коигпвпдсуву 

-спрпведе евиденцију 

прпдаје у аналиуици 

-евиденуира ппслауе 

рашуне у коигу издауих 

рашуна (КИФ) 

-евиденуира прпдају крпз 

коигу евиденција (КЕПУ) 

-пппуни и изда налпг 

складищуу да изда рпбу 

-кпмплеуира дпкуменуа 

везана за прпдају и 

дпсуави коигпвпдсуву 

-ууврди  успещнпсу 

прпдаје у пднпсу на план 

прпдаје 

-прауи наплауу пп 

предрашунима 

-сасуави ургенцију 

-рещи приспелу 

рекламацију 

-крира упиуник за 

исураживаое уржищуа 
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-креира прпмпуивну 

ппруку и изабере 

пдгпварајуёи медиј за 

пласираое уе ппруке 

-креира и ажурира кауалпг 

-креира рекламну пглас за 

прпмпцију у нпвинама  

-креира прпмпуивне 

флајере 

-презенуује свпје 

предузеёе и рпбу 

-ажурира лагер лисуу 

- фуннкципналнп 

прганизје раднп месуп 

-планира редпслед 

пбављаоа акуивнспуи 

-сараѐује са другим 

службама 

-ппнаща се пдгпвпрнп на 

свпм раднпм месуу 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

прпдаје 

-прауи и примеоује 

важеёе правне прпписе у 

ппслпвима прпдаје 

-пдлаже и шува 

дпкуменуацију прпдајне 

службе у пдгпварајуёим 

фасциклама и у 

фплдерима на 

рашунарима 

-сисуемауизује 

дпкуменуацију прпдајне 
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службе 

-сасуавља дневне и 

перипдишне извещуаје п 

раду у прпдајнпј служби 

-креира пбрасце за 

ппслпве прпдаје кпји се 

шесуп кприсуе 

-изврщи кпнурплу 

дпкуменауа у прпцесу 

прпдаје  

-изврщи перипдишну 

елекурпнску защуиуу 

ппдауака  прпдајне 

службе 

-ппнаща се у складу са 

принципима 

екпнпмишнпсуи и 

ефикаснпуи 

Ппслпви финансијскп-

рашунпвпдсувене службе 

велеургпвинскпг предузеёа 

-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на 

нашин да насуавник спрема 

импулсе пууем кпјих се 

симулира привреднп 

пкружеое, акуивнпсуи 

предузеёа 

-ппслпви финансијскп-

рашунпвпдсувене службе 

Суицаое вещуина и 

пдгпвпрнпсуи у 

пбављаоу ппслпва 

планираоа, анализе и 

кпнурпле на пснпву 

ппдауака из 

коигпвпдсувених 

евиденција 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

-впди коигпвпдсувену 

евиденцију на налпзима 

за коижеое крпз главну 

коигу 

-евиденуира пбавезе 

према дпбављашима  

аналиуишки и синуеуишки 

-евиденуира ппураживаоа 

према купцима  

аналиуишки и синуеуишки 

-евиденуира набавку и 

прпдају рпбе у 

магацинскпм, рпбнпм и 

финансијскпм 

коигпвпдсуву 

-евиденуира прпдају рпбе  

крпз инуерни и ексуерни 

суав 
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-евиденуира улазни и 

излазни ПДВ у 

финансијскпм 

коигпвпдсуву 

-пбрашунава ПДВ 

-пппуоава ппреску 

пријаву ПДВ 

-завпди факууре у коигу 

улазних и коигу излазних 

факуура (КПР и КИР) 

-пбрашунава псуварену 

разлику у уцени 

ппмпёуппмпёу прпсешне 

прпценуне разлике у цени 

-пппуни инсуруменуе 

плаунпг прпмеуа 

-прпкоижи прпмене на 

уекуёем рашуну пп извпду 

-сасуавља биланс успеха 

-анализира резулуауе 

ппслпваоа 

- функципналнп 

прганизује раднп месуп 

-сараѐује са другим 

службама 

-ппнаща се пдгпвпрнп на 

свпм раднпм месуу 

-спрпвпди кпнурплу 

дпкуменауа 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

финансијскп-

рашунпвпдсувене службе 
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Ппслпви складищне службе 

велеургпвинскпг 

-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на 

нашин да насуавник спрема 

импулсе пууем кпјих се 

симулира привреднп 

пкружеое, акуивнпсуи 

предузеёа 

-ппслпви складищуеоа 

Суицаое вещуина и 

пдгпвпрнпсуи у 

пбављаоу ппслпва 

складищуа 

Суицаое пснпвних 

радних навика  

-кпмплеуира 

дпкуменуацијуе везану за 

пријем рпбе у складищуу 

-ажурира лагер лисуу 

-прпследи набавнпј 

служби дпкуменуа вазана 

за пријем рпбе 

-унесе ппуребне ппдауке п 

примљенпј рпби у 

пдгпварајуёу елекурпнску 

и щуампану магацинску 

евиденцију и 

дпкуменуацију 

-сасуави изувещуај п суаоу 

рпбе у складищуу, пп 

захуеву или у слушају 

упшених недпсуауака 

дпсуави извещуај набавнпј 

и прпдајнпј служби 

-уппреди инуерна и 

ексуерна дпкуменуа 

приликпм пријема рпбе и 

ууврди евенууалне 

недпсуауке приспеле рпбе 

-сасуави кпмисијски 

записник 

-сасуави пријемницу 

-изради пупремницу и 

пбазбеди ппупис впзаша са 

брпјем лишне каруе и 

регисуарским брпјем 

впзила 

-унесе ппуребне ппдауке п 

издаупј рпби у 

пдгпварајуёу елекурпнску 

и щуампану магацинску 
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евиденцију и 

дпкуменуацију 

-дпсуави дпкуменуа п 

издаупј рпби прпдајнпј 

служби 

- фуннкципналнп 

прганизје раднп месуп 

-сараѐује са другим 

службама 

-ппнаща се пдгпвпрнп на 

свпм раднпм месуу 

-спрпвпди кпнурплу  

магацинских дпкуменауа 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

складищуеоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, израѐени импулси пд суране предмеунпг насуавника.   

 

БЛПК 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пбука у вирууелнпм 

предузеёу   - блпк 

насуава 

 

Рад у велеургпвинскпм 

предузеёу:  

1.При пбављаеу ппслпва 

 

Уппзнаваое са 

предузеёем и рад у 

реалним услпвима 

-спрпведе ппслпве 

набавке 

-спрпведе ппслпве 

прпдаје 

 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 
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у предузеёу ушеници 

кприсуе знаоа и 

вещуине кпје су суекли у 

преухпдним разредима 

у пквирима разлишизих 

сурушних предмеуа 

-пснпвни ппдаци п 

привреднпм друщуву у 

кпм се извпди блпк 

насуава 

-ппслпвни пднпси са 

ппслпвним парунерима 

-ппслпви складищуеоа 

-ппслпви набавке 

-ппслпви прпдаје 

-ппслпви финансијскп –

рашунпвпдсувене 

службе 

ппслпва 

Ппвезиваое знаоа и 

вещуина суешених у 

пквиру сурушних 

предмеуа са 

асминисурауивним 

ппслпвима предеузеёа 

-спрпведе 

коигпвпдсувене 

ппслпве 

-спрпведе складищне 

ппслпве 

-предсуави 

пргнизаципну 

сурукууру предузеёа у 

кпм пбавља праксу 

-сагледа нашин 

прганизације рада у 

службама 

-сагледа ергпнпмске 

услпве раднпг месуа 

канцеларисјкпг 

радника 

-сагледа упкпве 

креуаоа 

дпкуменуације  

- суекне увид у пбим 

ппслпвне акуивнпсу и 

пбим сарадое 

предузеёа са другим 

предузеёима и 

државним прганима 

-уппреди нашин 

ппслпваоа предузеёа 

у кпм пбавља праксу 

са ппслпваом 

вирууелнпг предузеёа 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекуваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( СV, 

мпуиваципнп писмп), 

Кпмуникација: акуивнп 

ушесувује у дијалпгу, 

уважава разлишиупсу, 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да јаснп 

пдреѐени садржај и да 

га прилагпди 

сиууацији, ушеник 

кприсуи на 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Тргпвинскп ппслпваое 

Прганизација набавке 

и прпдаје 

Суауисуика 
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уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, дпкуменуација кпју ушеници дпбијају пд привреднпг субјекуа 

 

ТРГПВИНСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник не ппсупји ( Скрипуе, разлишиуа исураживаоа из пбласуи, лиуерауура из српдних предмеуа )  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

ТР
ГП

В
И

Н
С

К
П

 П
П

С
Л

П
В

А
О

Е 

 
 
Тргпвина кап 
привредна делаунпсу 

 
Уппзнаваое са ппјмпм, 
знашајем и месупм 
ургпвине кап 
привредне делаунпсуи 

-ушеник се ёе мпёи да ппвеже 
ургпвину са псуалим привредним 
делаунпсуима 
− ёе мпёи да направи разлику измеѐу 
ппщуих и привредних кап и рпбних и 
ппслпвних функција ургпвине 

 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп 
ушеое 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Рещаваое 
прпблема 
Сарадоа 
 
Рад са људима  

Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
Мпнеуарна 
пплиуика 
 
Јавне Финансије 
 
Банкарсувп 
 
Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
Царинскп 
ппслпваое 
 
Мпнеуарна 

 
 
Прганизаципни пблици 
ургпвине 
 
 

 
Псппспбљаваое 
ушеника да разазна 
ппјам и функције 
ургпвине на малп и 
ургпвине на великп 

-Ушеник је наушип ппделу 
малппрпдаје према нашину прпдаје 
- уакпѐе је наушип кпје су привредне 
делаунпсуи кпје се баве пружаоем 
ургпвинских услуга 

 
 
Тргпвина, уржищуа и  
урнсппру 

 
Суицаое знаоа из 
меѐузависнпсуи 
уржищуа и ургпвине 
 

-ушеник ёе наушиуи да разликује 
уржищне инсуиууције грпсисуишкпг 
уипа 
− кап щуп су рпбне берзе, сајмпви, 
аукције, привредне излпжбе и слишнп  



 697 

- Ће наушиуи знашај кпнкуренције на 
уржищуу 
 

 
пднпси са јавнпщёу 
 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

екпнпмија 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Тргпвинскп предузеёе 
 

 
Расппзнаваое 
разлишиуих пблика 
ургпвинских предузеёа 
кап и оихпву 
прганизаципну 
сурукууру 
 

-Ушеник ёе разумеуи разлику измеѐу 
лица капиуала, пруашкпг друщува, 
кпмандиунпг друщува, акципнарскпг 
... 
- Ушеник се уппзнаје са ефикаснпсуи и 
ефекуивнпсуи предузеёа 

 
 
Средсува предузеёа 

 
Уппзнаваое ушеника са 
пснпвним и пбруним 
средсувима ург 
предузеёа кап и 
оихпва деуаљна 
анализа 

 
-ушеник је наушип све п ппслпвним 
средсувима предузеёа 
- Такпѐе је уппзнау са кпефицијенупм 
пбруа кап и ликвиднпсуи пбруних 
средсуава 

 
Прганизаципнп 
ппнащаое и 
прганизациана кулуура 
 

 
Разумеваое 
прганизације 
ургпвинских предузеёа 
и меѐуљудских пднпса 
у исупм 

-Ушеник ёе се уппзнауи прг кулуурпм и 
кпдексима ппнащаоа у ург пред. 
- Ушеник ёе биуи псбпспбљен за 
рещаваое кпнфликуа унууар ург. Прг. 

 

 
Улпга државе у 
ургпвинскпм 
ппслпваоу 

 
Разумеуи улпгу Р. 
Србије и оених 
инсуиууција у Трг. 
Ппслпваоу 

 
-Ушеник ёе се разлишиуим 
серуификауима, ауесуима и сампм 
кпнурплпм ургпвинспг ппслпваоа  

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 
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МЕЂУНАРПДНА ЩПЕДИЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Избпр из лиуераууре, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  М

еѐ
ун

ар
п

д
н

а 
щ

п
е

д
и

ц
и

ја
а 

 
Меѐунарпдни Трансппру 
 

Уппзнаваое ушеника 
са пснпвним 
ппјмпвима 
меѐунарпднпг 
урансппруа 

ППсле савладанпг мпдула ушеник 
би уребап да: 
-пбјасни ппјам, улпгу и знашај 
меѐунарпдне щпедиције у сппљнпј 
ургпвини 

 разликује ппслпве меѐунарпдне 
щпедиције и меѐунарпднпг 
урансппруа 

 пбјасни права и пбавезе 
ппщиљапца и 
впзара и ппсебне пдгпвпрнпсуи 
впзара 
из угпвпра п превпзу у разлишиуим 
видпвима урансппруа 

 иденуификује специфишнпсуи 
цариоеоа кпд разлишиуих видпва 
урансппруа 

 наведе ппсуупке манипулисаоа 
рпбпм 

 пбјасни палеуизацију и 
кпнуејнере 

 пбјасни урансппруне сисуеме и 
кпмбинпвани урансппру 

 пбјасни ппсебну прпцедуру кпд 
урансппруа ппасних мауерија 

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Анализираое 
ппдауака и 
инфпрмација 
-Рещаваое прпблема и 
сампсуалнп дплажеое 
дп закљушака 
-Рад у групи и у пару 
-Кпмуникација 
 

  Тргпвинскп 
ппслпваое 

  Канцеларијскп 
ппслпваое 

  Прганизација 
набавке и прпдаје 

  Пбука у вирууелнпм 
предузеёу 

  

  Суауисуика 

  Правп 

  Меначмену – 
избпрни 

  Вещуина 
кпмуникације - 
избпрни 

 
Ппслпви меѐунарпдне 
щпедиције 
 

Уппзнаваое ушеника 
са 
ппслпвима 
меѐунарпдне 
щпедиције 

 наведе правну регулауиву 
меѐунарпднпг урансппруа и 
меѐунарпдне щпедиције 

 класификује щпедиуерске 
ппслпве 
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 пбјасни пснпвне щпедиуерске 
ппслпве 

 пбјасни предрадое 
щпедиуерскпг ппсла 

 пдреди наименпваое рпбе пп 
царинскпј 
уарифи - уарифираое 

 пбјасни изврщеое щпедиуерскпг 
ппсла 
извпза 

 пбјасни изврщеое щпедиуерскпг 
ппсла 
увпза 

 пбјасни специјалне щпедиуерске 
ппслпве 

Дпкуменуација у 
урансппруу и щпедицији 

Псппспбљаваое 
ушеника за 
кприщёеое 
пдгпварајуёе 
дпкуменуације у 
урансппруу и 
щпедицији 

 пбјасни урансппруна дпкуменуа 

 пбјасни щпедиуерска дпкуменуа 

 
Трансппрунп псигураое 
 

Уппзнаваое ушеника 
са 
пснпвним 
ппјмпвима 
урансппрунпг 
псигураоа 

 пбјасни знашај псигураоа рпбе 

 набрпји врсуе псигураоа рпбе 

 пбјасни уансппрунп псигураое 

 наведе ризике у меѐунарпднпм 
урансппруу рпбе 

 пбјасни угпвараое псигураоа и 
накнаду 
щуеуе 

 пбјасни репсигураое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка,рад на уексуу,пракуишан рад,акуивна нсуава 
Насуавна средсува: Табла, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 
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СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Суауисуика за 3. и 4. разред средое сурушне щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё-Миурпвиё, издаваш : Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

УВПД У СТАТИСТИКУ 

Суицаое пснпвних 

знаоа п суауисуици 

и 

пснпвним 

суауисуишким 

ппјмпвима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппјам „суауисуика“ 

-наведе предмеу суауисуишкпг 

исураживаоа 

-наведе пбласуи суауисуике 

-дефинище пснпвни скуп 

-дефинище узпрак 

-пбјасни знашеое јединице ппсмаураоа 

-пбјасни знашеое ппјма „прпменљива“ 

-пбјасни знашеое ппјма„ппдауак“ 

-разликује сурукуурне и време- 

нске серије 

-наведе извпре ппдауака 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши и 

прпцеоује 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп у 

ургпвини, 

рашунарсувп и 

инфпрмауика, 

мауемауика, пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу, ппслпвна 

инфпрмауика, 

предузеунищувп, 

маркеуинг у 

ургпвини 

ДЕСКРИПТИВНА 

СТАТИСТИКА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

прикупљаоу, 

среѐиваоу, пбради 

и 

приказиваоу 

ппдауака 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п мерама 

ценуралне 

уенденције и 

мерама дисперзије, 

кап 

и мпгуёнпсуима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дпведе у везу прикупљаое, среѐиваое 

и пбраду ппдауака 

-дефинище циљ исураживаоа 

-наведе врсуе мерних скала 

-наведе меупде прикупљаоа ппдауака 

-пбјасни разлишиуе меупде прикупљаоа 

ппдауака 

-разликује серије сурукууре и 

временске серије 

-направи пдгпварајуёе суауисуи- 

шке уабеле у функцији суауисуи- 

шкпг исураживаоа 

-илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у правпугапнпм кппрди- 

наунпм сисуему кприщёеоем спфувера 
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оихпве 

примене 

-илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у ппларнпм кппрдинаунпм сисуему 

кприщёеоем спфувера 

-илусурује графишки ппсмаурану ппјаву 

у ван кппрдинаунпм сисуему 

кприщёеоем спфувера 

-пдреди адеквауну врсуу графишкпг 

приказа за презенуа- 

цију разлишиуих резулуауа суауисуишкпг 

исураживаоа 

-наведе мере ценуралне уенденције 

негруписаних ппдауака 

-дефинище ариумеуишку средину 

негруписаних ппдауака 

-дефинище медијану кап меру 

ценуралне уенденције 

-дефинище мпдус кап меру ценуралне 

уенденције 

-дпведе у везу пднпс измеѐу 

ариумеуишке средине, медијане и 

мпдуса 

-наведе мере дисперзије негруписаних 

ппдауака 

-дефинище инуервал варијације 

-дефинище варијансу 

-дефинище суандардну девија- 

цију 

-пбјасни ариумеуишку средину, 

варијансу и суандардну девија- 

цију груписаних ппдауака 

-дефинище гепмеуријску средину 

-дефинище хармпнијску средину 

-израшуна мере ценуралне уенденције 

кприщёеоем спфувера 

-израшуна мере дисперзије 

кприщёеоем спфувера 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

 

-Ушеник акуивнп слуща 

и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 
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-анализира на кпнкреуним примерима 

израшунауе мере ценуралне уенденције 

и мере дисперзије 

ПРПСТА ЛИНЕАРНА 

РЕГРЕСИЈА И 

КПРЕЛАЦИЈА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п прпсупј 

линеарнпј регресији 

и 

кпрелацији 

Ушеник је у суаоу да : 

-наведе циљеве регресипне и 

кпрелаципне анализе 

-дефинище ппјам регресије, пднпснп 

линеарнпг регресипнпг мпдела 

-дефинище дијаграм распрщенп- 

суи (расуураоа) 

-пбјасни меупд најмаоих квадрауа 

-наведе мпгуёнпсуи примене прпсуе 

линеране регресије 

-дефинище суандардну грещку 

регресије 

-дефинище кпефицијену деуе- 

рминације 

-дефинище линеарну кпрелацију 

-дефинище кпефицијену прпсуе 

линеарне кпрелације 

-анализира на кпнкреунпм примеру 

уппуребу прпсупг линеранпг 

регресипнпг мпдела кприщёеоем 

спфувера 

ИНДЕКСНИ БРПЈЕВИ 

И АНАЛИЗА 

ВРЕМЕНСКИХ 

СЕРИЈА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п индексним 

брпјевима и 

анализи 

временских серија 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

кприщёеое 

индексних брпјева и 

анализе временских 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище ппјам „индексни брпјеви“ 

-разликује врсуе индексних брпјева 

-дефинище индивидуалне индексе 

-израшуна индивидуалне индексе 

кприщёеоем спфувера 

-анализира на кпнкреуним примерима 

израшунауе индивидуалне индексе 

-дефинище групне индексе 

-разликује меупде кпнсурукције групних 

индекса 

-израшуна групне индексе меупдпм 
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серија на 

кпнкреуним 

емпиријским 

примерима 

агрегауа кприщёеоем спфувера 

-израшуна групне индексе меупдпм 

прпсешних цена кприщёеоем спфувера 

-израшуна индексе зарада на 

кпнкреуним примерима кприщёеоем 

спфувера 

-израшуна индексе прпдукуивнп-суи 

рада на кпнкреуним приме- 

рима кприщёеоем спфувера 

-анализира израшунауе резулуауе 

индекса зарада и индекса 

прпдукуивнпсуи 

-пбјасни анализу временских серија 

-дефинище ппјам „уренд кпмппнеуа“ 

-дефинище ппјам „линеарни уренд“ 

-дефинище ппјам „експпненци+ 

јални уренд“ 

-дефинище ппјам „сезпнска 

кпмппненуа“ 

-разликује меупде мереоа сезпнских 

варијација 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Дијалпщка, мпнплпщка, рад на задацима, демпнсураципна 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПМЕРЦИЈАЛИСТА IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за шеувруи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела. 

Негпваое ппщуе кулууре. 

Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела. 

Преппзнауи суваралашки, 

прпдукуивни и уепријски 

пднпс према коижевнпсуи. 

Преппзнауи меупдплпгију 

коижевнпсуи. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела.. 

Имауи изграѐен есуеуски дпживљај 

кеижевнпг дела. Прихвауиуи 

свеуску коижевну бащуину. 

Анализирауи екпнпмске ппјаве у 

коижвним делима. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм 

умеунпщёу, 

ликпвнпм и 

музишкпм кулуурпм 

Савремена 

коижевнпсу 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

савременпм  коижевнпсуи. 

Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа. 

Схвауаое и разумеваое 

суила , уема и мпуива. 

Упшаваое веза измеѐу 

свеуске и српске 

коижевнпсуи. Упшаваое 

екпнпмских ппјава у делима 

савремене коижевнпсуи. 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

савремене коижевнпсуи. Знауи и 

разумеуи ппеуику еппхе у Еврппи и 

свеуу и кпд нас. Имауи изражен 

есуеуски дпживљај умеунишкпг 

дела. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину.  
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Лекуира Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи. Развијаое и 

негпваое љубави према 

коизи. 

 

Ппзнавауи суваралащувп 

изабраних писаца. Разумеуи 

сурукууру, смисап и знашај 

пдреѐених дела. Имауи развијен 

коижевнп уепријски и аналиуишки 

присууп делу. 

Језик 

 

 

Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа. 

Усвајаое знаоа из синуаксе. 

Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг језика. 

Ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое 

правпписних прирушника и 

решника. Ппзнавауи решенишке 

кпнсурукције 

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и 

писменп изражаваое. Уппупунпсуи 

усвпјиуи кулууру усменпг и 

писменпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 
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разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе. 

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и 

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. 

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере. 

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу. 

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 
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2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм. 

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву 

дела српске и свеуске коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу. 

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе 

и уа сазнаоа уппуребљава у уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 
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мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика, 

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре. 

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва. 

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву 

бирпкраускпм језику. 

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое 

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм 

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава 

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве. 

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа 

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа. 

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 
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2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације 

недпсуају; издваја дпказну граѐу на кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate, Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, где, кп, кпликп, 

защуп) у 

свакпдневним уексупвима  

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, 

кпји се пднпсе на маое 

слпжене садржаје из суруке, укпликп 

се гпвпри разгпвеунп суандардним 

језикпм, ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са уемпм 

дискусије / разгпвпра 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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Unit 9. It depends 

how you look at it 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у кпјима се изнпси 

лишни суaв или ппсебнп гледищуе 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредна кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај, усменп и 

писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван 

и аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, других 

људи и заједница. 

 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе 

узрпке грещке. 

Unit 10. All things 

hi-tech 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и заврщи унапред 

припремљен разгпвпр, ппд услпвпм 

да је лице у лице са сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу да 

уражи ппмпё пд сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани свпј суав, 

разјасни несппразуме 

- иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе приказе исупг 

дпгаѐаја у 

разлишиуим медијима 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да би 

саппщуип инфпрмацију 

или указап на лишни суав 

или супрпусуављаое 

мищљеоа 
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ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају или 

са сасуанка 

-писменп кпнкурище за 

неки ппсап 

-на изразиуији нашин впди мпнплпщки 

уип излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, уппуребљавајуёи 

прецизније и кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои из 

свпг пкружеоа, пписује 

прпщле акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне задауке и 

нашин прганизпваоа 

-даје релевануне ппдауке 

са неке презенуације или 

из дискусије везане за 

суруку 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу 

и ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа 

ИКТ средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ-а и у 

пднпсу на уп пдгпвпрнп 

ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације. 

Ушеник уппреѐује 

разлишиуа мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да 

пбјасни щуа су преднпсуи 

и слабе суране 

разлишиуих рещеоа и да 

се ппредели за бпље 

рещеое. 

Unit 12. Telling it 

how it is 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе прилагпѐених уексупва 

преппзнајуёи пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима  (фпрмулари, 

щеме, извещуаји, рещеоа), 
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-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и правилнп их 

кприсуи, кпмуницира у свакпдневним 

сиууацијама и размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим инуереспваоима 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и сараднике, 

а дискусију заснива на 

аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике 

кап једнакп вредне 

ауупнпмне пспбе и 

оихпва људска и 

Unit 4 Import - 

export 

 

Суицаое знаоа п 

свеускпј ургпвини, 

оенпм исупријскпм 

развпју, 

прганизацијама, 

прпблемима и 

свпјсувеним 

ппјмпвима и 

впкабулару. 

Псппспбљаваое 

ушеника за рад у уиму 

приликпм рещаваоа 

прпблемских 

сиууација. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

брпјиве и небрпјиве 

именице. 

Прпщириваое знаоа 

ппуребних за успещнп 

впѐеое уелефпнских 

разгпвпра. 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

мемпрандума. 

Ушеници разумеју и уумаше суешена 

знаоа п свеускпј ургпвини, оеним 

прганизацијама и ппјмпвима, успещнп 

сараѐују приликпм рещаваоа 

прпблема ппщуујуёи мищљеоа и 

суавпве других, знају правилнп да 

кприсуе брпјиве и небрпјиве именице, 

успещнп кприсуе реши и фразе у 

кпмплексинијим уелефпнским 

разгпвприма, сампсуалнп пищу 

мемпрандуме ппщуујуёи фпрму и 

садржину. 
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маоинска права и уакп 

щуп се супрпусуавља 

разлишиуим фпрмама 

насиља и 

дискриминације.  

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

 

Изражава се у 

елекурпнскпм пблилку 

кприщёеоем 

пдгпварајуёих  ИКТ 

средсуава, укљушујуёи 

мууимедијалнп 

изражаваое и 

изражаваое са 

елемеунима фпрмалнп 

дефинисаних нпуација 

каракуерисуишних за 

кприщёена ИКТ средсува 

(нпр. адресе, упиуи, 

кпманде, фпрмуле, 

прпцедуре и сл. 
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изражене у пдгпварајуёпј 

нпуацији). 

 
 

Unit 5 Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6 Retail 

 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

маркеуингу, рпбним 

маркама и ппнащаоу 

ппурпщаша. 

Рад на изради 

маркеуинщкпг 

мауеријал кприсуеёи 

медије и преухпдна 

знаоа кап и 

презенупваое свпјих 

идеја. 

Псппспбљаваое 

ушеника за правилну 

уппуребу мпдалних 

глагпла (can, must, 

need to, may should).  

Псппспбљаваое 

ушеника за правилну 

уппуребу везника (so 

that,this means,that’s 

why/so). 

Уппзнаваое ушеника 

са ппјмпвима 

велепрпдаје и 

малппрпдаје и 

уерминплпгије везане 

за прпцес куппвине. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије и лишнп 

искусувп кап извпр 

инфпрмација упкпм 

рещаваоа 

Ушеници разумеју ппјмпве маркеуинга 

и рпбних марки и оихпвпг ууицаја на 

ппнащаое ппурпщаша, израѐују 

маркеуинщке презенуације и рекламе, 

преузимају разлишиуе улпге и 

ппслпвнпј кпмуникацији, презенуују 

свпј рад крпз јавни насууп, правилнп 

кприсуе мпдалне глагпле и везнике. 

 

 

 

Ушеници су уппзнауи са прпцеспм 

малппрпдаје и велепрпдаје, усвпјили 

су ппуребан впкабулар и смисленп га 

кприсуе, кприсуе разнпврсне извпре 

инфпрмација упкпм пракуишнпг рада 

на рещаваоу прпблема, ефекуивнп 

кприсуе будуёе пблике са мпдалним 

глагплпм will за изражаваое намера и 

предвиѐаоа, усвпјили су впкабулар и 

ефекуивнп дају упуусува упкпм 

инуернеу ургпвине, сппспбни су да 

сампсуалнп напищу мемпрандум. 
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прганизаципних 

прпблема. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуи  

пблике будуёег 

времена са мпдалним 

глагплпм will. 

Усвајаое впкабулара 

неппхпднпг за даваое 

инсурукција и оихпва 

пракуишна уппуреба 

кпд инуернеу 

ургпвине. 

Уппзнаваое ушеника у 

прпцес писаоа 

мемпрандума, 

фпрмпм и садржинпм. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: 

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё,Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа.Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Р. Кпсуиё, Д. Калајчиё, Пдбпјка-меупдика сппруске припреме, Сууденуски кулуурни ценуар, Нищ 1995. 

Б. Крсманпвиё,Шас физишкпг вежбаоа,Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Ђ. Ниёин, Анурпппмпуприка,Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

И. Тпншев, Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

 

 

 

 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј снаге, 

брзине, издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи 

Демпнсурира уехнику дисциплина 

из аулеуике и гимнасуике ( вежби 

на справама и улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и вежбе из 

псуалих прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

-Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп ёе 

сагледауи ( деуекупвауи 

) ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 
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ПДБПЈКА (избпрни 

сппру ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу 

у кпјем вежба, 

рекреира се и бави се 

сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

Функције 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пспбинама функцијама  

Уппзнаваое са 

ппјмпвима инверзна и 

слпжена функција  

Уппзнаваое са ппјмпм 

гранишна вреднпсу 

функције  

дефинище ппјам функције и 

врсуе функција (1-1, НА и 

бијекција)  

кприсуи експлициуни и 

имплициуни пблик функције  

пбјасни и испиуа мпнпупнпсу 

функције, пгранишенпсу, парнпсу, 

перипдишнпсу и пдреди нуле 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Коигпвпдсувп 

Суауисуика 
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функције  

нацруа и анализира елеменуарне 

функције  

пдреди гранишну вреднпсу 

функције  

набрпји важне лимесе  

пдреди асимпупуе дауе функције  

 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

Извпд функције 

 

 

 

Разумеваое ппјма 

извпда функције  

Псппспбљаваое за 

примену извпда на 

испиуиваое свпјсуава 

функције  

 

пбјасни прпблем уангенуе у даупј 

уашки и прпблем брзине  

дефинище извпд функције  

примени правила 

диференцираоа  

примени уаблицу елеменуарних 

извпда  

пдреди ексуремне вреднпсуи 

ппмпёу извпда функције  

испиуа мпнпупнпсу функције 

ппмпёу извпда  

испиуа и нацруа графике 

једнпсуавних функција  

шиуа и анализира, пднпснп 

нацруа дијаграм из ппдрушја рада  

примени извпд функције и 

примиуивну функцију при 

израшунаваоу  

Зајам Суицаое пснпвних знаоа 

п елеменуима зајма  

Пвладаваое ппсуупкпм 

ампруизације зајма  

Суицаое пснпвних знаоа 

п кпнверзији зајма  

 

разликује врсуе зајмпва и пбјасни 

ппјам ампруизација зајма  

израшуна зајам, ануиуеу, камауну 

суппу и брпј ануиуеуа  

израшуна изнпс дуга на ппшеуку 

пбрашунскпг перипда  

израшуна инуерес и пуплауу за 

билп кпји перипд ампруизације 

зајма  

израшуна пуплаёени деп зајма и 
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псуауак зајма  

направи ампруизаципни план и и 

изврщи кпнурплу ваљанпсуи 

ампруизаципнпг плана  

направи план ампруизације зајма 

ппдељенпг на пбвезнице  

пдреди нпви ануиуеу накпн 

прпмене времена ампруизације 

или камауне суппе  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  

 

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Спциплпгија 

са правима 

граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са сурукуурпм и 

прганизацијпм друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе друщувене групе 

и прганизације.Да пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое 

прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм 

и кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

Уппзнаваое са ппјмпм усуава 

и ппщуих прпписа. 

Уппзнаваое са пснпвним 

пдлпкама правпсуднпг 

Схвауи знашај усуава кап 

највищег прпписа. 

Схвауи сисуем правпсудних 

пргана 
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 сисуема Ппдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  знаоа п 

људским правима. 

Схвауи свпј пплпжај у друщуву 

пп пиуаоу права и да схвауи 

знашај да се права оуди 

ппщуују. 

Разуме пснпвне ппделе људских 

права и зна да преппзна пснпвна 

права  

Да ппдели права и класификује 

их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа пснпвних 

знаоа п кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п кулуурним 

уекпвинама и пшуваоу 

иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским уекпвинама 

и ппуреби да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве кулуура 

религија, цивилизација 

Ппщупваое разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема разликама у 

кулуурнпј и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Ппвупряем 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

-разуме сущуину 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 
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Рпссия в спвременнпм мире 

 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу 

на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Пспспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

биуних инфпрмација са 

радија или уелевизије, 

презенуација или 

дискусија п акууелним 

збиваоима или п 

суварима кпје се оега 

уишу на приваунпм и 

прпфесипналнпм 

плану, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм 

-разуме смисап 

слпженијих уексупва 

щемауских приказа, 

упуусуава, угпвпра 

-разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из 

сурушних уексупва 

везаних за суруку 

-разуме уексупве у 

кпјима се изнпси 

лишни суав или 

ппсебнп гледищуе 

-предсуави 

припремљену 

презенуацију кпја се 

пднпси на уеме везане 

за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа 

-предсуави 

припремљену 

презенуацију кпја се 

пднпси на уеме везане 

за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа, 

щкплскп градивп или 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика, 

ликпвна кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп 

 

Рпссия –между прпщльм и 

будуъим 
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садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

ЗНАОА П ЈЕЗИКУ 

 

суруку 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои 

из свпг пкружеоа, 

пписује прпщле 

акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне 

задауке и нашин 

прганизпваоа 

-даје релевануне 

ппдауке са неке 

презенуације или из 

дискусије везане за 

суруку  

 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да 

би саппщуип 

инфпрмацију или 

указап на лишни суав 

или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају 

или са сасуанка 

-писменп кпнкурище 

за неки ппсап 

 

-псувари кпмуникацију 

п пснпвним уемама, 

ппд услпвпм да је у 

суаоу да уражи ппмпё 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 
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пд сагпвпрника 

-пбразлпжи и пдбрани 

свпј суав, разјасни 

несппразуме 

-препришава садржај 

уексуа, разгпвпра, 

дпгпвпра 

-ппреди разлишиуе 

приказе исупг дпгаѐаја 

у разлишиуим 

медијима 

-кпрекунп 

уппуребљава 

слпженије сурукууре и 

прпцесе 

(нпминализације, 

градације, 

урансфпрмације) 

-кпнурплище 

грамауишка знаоа и 

исправља свпје грещке 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп:  

Напредни нивп: Брпјеви – разлпмци, мауемауишки знакпви и радое. Лексикпграфија – сурукуура сурушних решника и оихпвп кприщёеое 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Пбнављаое и сисуемауизација уиппва именица, пбраѐених у преухпдним разредима 

Прелазак придева у именице, уј. ппименишени придеви 

Заменице 
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Присвпјне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свпй 

Ппказне заменице юупу, упу 

Непдреѐене заменице са решцпм –либп, кпе 

Придеви 

Прпдукуивни суфикси пписних придева –ису, -асу, -ау, -ив, -лив, -шив 

Ппреѐеое придева и прилпга 

Глагпли 

Пбнављаое и сисуемауизација: 

Времена 

Прпщлп време глагпла са пснпвпм на сугласник 

Граѐеое глагплскпг вида 

Ппнављаое глагплских времена и паруиципа 

Брпјеви 

Слагаое брпјева са именицама и придевима 

Разлпмци и децимални брпјеви 

Решце 

Разве, неужели,ли, хпуэ, даже 

Синуакса 

Инфиниуивне решенице (Шуп мне сказауэ уебе) 

Именски предикау (Лпмпнпспв- знамениуьй ушёньй) 

Исказиваое пусусува, присусува (В прирпде имеюуся разнье минераль) 

Пснпвне мерне јединице и оихпве скраёенице 

Слпжене независне решенице и слпжене зависне решенице (временске, узрпшне, дппусне, ппследишне, нашинске) 

 

ПБУКА У ВИРТУЕЛНПМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Пбука у 

вирууелнпм 

предузеёу 

 Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Набавна служба 

сппљнпургпвинскпг предузеё 

-суицаое вещуина и 

рууине за пбављаое 

- примеоује  правила 

INCOTERMS-а везана за 
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-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на нашин 

да нсуавник спрема импулсе 

кпји резулуирају 

акуивнпсуима ушеника 

наведеним у рубрици исхпди 

-впѐеое ппслпвне 

кпресппнденције 

-сасуављаое плана набавке 

-израда ппслпвних писама на 

пдгпварајуёем језику 

-ппуребна дпкуменуа за 

увпзну калкулацију и оена 

израда 

-прибављаое  ппуребних 

дпзвпла и фпрмулара за извпз 

и извпз рпбе 

ппслпва набавке у 

инпсурансуву 

набавку 

-кприсуи прирушнике 

меѐунарпдних правила 

ургпвине (PAYTERMS, 

Прирушник меѐунарпдних 

привредних уермина) при 

пппуоаваоу фпрмулара  

-уумаши и кприсуи упбишајене 

скраёенице меѐунарпдне 

ургпвине у ппслпвнпј 

кпресппнденцији псигураоа и 

сапбраёаја 

-фпрмира и ажурира базу 

ппдауака п инппарунерима 

- израда и слаое ппслпвних 

писама на пдгпварајуёем 

језику 

- врщи инуернп регисурпваое 

увпзнпг ппсла (пувара и 

ажурира кпнурплник) 

-регисурује ппсап увпза кпд 

НБС у слушају кредиуа 

- израда шврсуе ппручбине 

-изради и ппщаље упиу 

-фпрмира и ажурира предмеу 

за кпмерцијалну евиденцију 

-пбради приспеле ппнуде, 

предлпжи најппвпљнију и да 

писменп пбразлпжи 

налпгпдавцу 

-пппуни инуерни налпг за 

плаёаое пп прпфакуури и 

дпсуави га финансијскп-

рашунпвпдсувенпј служби 

-прауи рпк плаёаоа, приупи 

дпказе  пп прпфакуури и щаље 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекуваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( 

СV, мпуиваципнп 

писмп), 

Кпмуникација: 

акуивнп ушесувује у 

дијалпгу, уважава 

разлишиупсу, ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да 

јаснп пдреѐени 

садржај и да га 

прилагпди сиууацији, 

ушеник кприсуи на 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Правп 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое рпбе 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Тргпвинскп 

ппслпваое 

Прганизација 

набавке и 

прпдаје 

Суауисуика 

Меѐунарпдна 

щпедиција 

Маркеуинг у 

урпвини 
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их на увид  дпбављашу (SWIFT) 

-кпнуакуира админисурауивне 

службе надлежних 

минисуарсуава и пдреѐених 

сурушних служби, ради 

пбезбеѐеоа захуеваних 

фпрмулара за увпз рпбе 

-пппуоава фпрмулар изјаве п 

крајопј намени рпбе 

-прибавља дпзвпле за увпз 

рпбе пп ппсебнпм режиму пд 

надлежнпг минисуарсува или 

пблащёених усуанпва 

-прибавља ппуврде п 

испуоеоу саниуарних, 

уржищних и уехнишких услпва 

неппхпдних за увпз рпбе 

-прибавља сагласнпсу и 

мищљеое за увпз рпбе 

-прибавља ппуврде  пд ПКС за 

псувариваое царинских 

ппвласуица 

-изда инуерни налпг за 

плаёаое уакси за пбезбеѐеое 

свих ппуребних дпзвпла 

ппсуупајуёпј служби 

-врщи избпр щпедиуера и 

впзара 

-изда налпг за рад пдабранпм 

впзару (дисппзиција) 

-припреми и прпследи 

ппуписанп и пверенп 

пвлащёеое за рад пдабранпм 

щпедиуеру 

-изради и ппщаље пбавещуеое 

инпдпбављашу п пдабранпм 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 
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щпедиуеру 

-прибавља факууре пре 

приспеёа рпбе, ради 

пбезбеѐеоа превпда пд суране 

пвлащёенпг лица, а да би 

спрешили евенууалне засупје у 

цариоеоу 

-пппуни ДЦВ пбразац 

-ппупище и пвери кпнурплник 

пп пбављенпм ппслу 

-кпмплеуира дпкуменуацију за 

увпзнп цариоеое  ради 

дпсуављаоа щпедиуеру 

-кпнуакуира впзара 

-изда инуерни налпг за 

плаёаое ппсуупајуёпј служби, 

на пснпву примљенпг 

царинскпг рашуна 

-изда инуерни налпг за 

плаёаое ппсуупајуёпј служби, 

на пснпву примљенпг 

щпедиуера 

-сасуави пбрашун пбављенпг 

ппсла и дпсуави га 

коигпвпдсуву са прауеёпм 

дпкуменуацијпм 

-сасуави увпзну калкулацију 

-сасуави и щаље рекламацију 

инпдпбављашу 

-правда пбављени ппсап 

Минисуарсуву финансија 

-кпмплеуира предмеу п 

пбављенпм ппслу за 

кпмерцијалну евиденцију 

-суауисуишки прауи, приказује и 

анализира ппслпве набавке  
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-сараѐује са другим службама 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва набавке 

 

Прпдајна служба  

сппљнпургпвинскпг предузеёа 

-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на нашин 

да насуавник спрема импулсе 

кпји резулуирају 

акуивнпсуима ушеника 

наведеним у рубрици исхпди 

-впѐеое ппслпвне 

кпресппнденције 

-сасуављаое плана прпдаје 

-израда ппслпвних писама на 

пдгпварајуёем језику 

-прибављаое  ппуребних 

дпзвпла и фпрмулара за извпз 

и извпз рпбе 

-царинска дпкуменуација и 

ппсуупак извпза рпбе 

Суицаое вещуина и 

креауивнпсуи у 

пбављаоу ппслпва 

прпдаје 

 

-израѐује ппслпбна писма и 

дпкуменуа у вези са прпдајпм 

рпбе у инспурансуву 

-примеоује  правила 

INCOTERMS-а везана за прпдају 

-сасуави план прпдаје 

-фпрмира и ажурира базу 

ппдауака п инппарунерима 

- израда и слаое ппслпвних 

писама на пдгпварајуёем 

језику 

-кпнуакуира админисурауивне 

службе надлежних 

минисуарсуава и пдреѐених 

сурушних служби, ради 

пбезбеѐеоа захуеваних 

фпрмулара за извпз рпбе 

-пппуоава фпрмулар за извпз 

рпбе 

-прибавља дпзвпле за извпз 

рпбе пп ппсебнпм режиму пд 

надлежнпг минисуарсува или 

пблащёених усуанпва 

-прибавља ппуврде п 

испуоеоу саниуарних, 

уржищних и уехнишких услпва 

неппхпдних за извпз рпбе 

-прибавља сагласнпсу за извпз 

рпбе 

- примеоује  правила плаёаоа- 
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PAYTERMS 

-прауи рпк наплауе 

ппураживаоа(на пснпву 

извещуаја п приливу девиза -  

SWIFT) 

-изради ппнуду на пснпву 

приспелих упиуа  

-изда налпг за рад и 

пблащёеое пдабранпм 

щпедиуеру за цариоеое рпбе 

-кпнуакуира впзара п пупреми 

рпбе 

-изради и ппщаље шврсуу 

ппнуду (прпфакууру) према 

угпвпреним елеменуима 

инпкупцу 

-изради факууру на 

пдгпварајуёем суранпм језику 

-кпмплеуира дпкуменуацију за 

извпзнп цариоеое (пргинал 

факууре, превпдна српски 

језик, пверен и ппуписан 

кпнурплник извпза, серуификау 

п ппреклу рпбе , дпкуменуа и 

исправнпсуи и квалиуеуу рпбе, 

упуусува п уппуреби рпбе) 

-дпсуавља извпзна дпкуменуа 

ангажпванпм щпедиуеру 

-изда налпг складищуу за 

припрему рпбе за издаваое 

-кпмплеуира дпкуменуацију п 

изврщенпм извпзнпм ппслу 

-сасуави пбрашун пбављенпг 

ппсла и дпсуави га 

коигпвпдсуву са прауеёпм 

дпкуменуацијпм 
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-прпверава исппруку рпбе у 

зависнпсуи пд угпвпренпг 

париуеуа 

-рещи рекламацију 

-суауисуишки прауи, приказује и 

анализира ппслпве прпдаје  

-сасрави суауисуишки извещуај 

на пснпву ппдауака из 

прпдајне службе 

-презенуује свпје предузеёе и 

рпбу 

-сараѐује са другим службама 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва прпдаје 

 

Финансијскп-рашунпвпдсувена 

службе сппљнпургпвинскпг 

предузеёа 

-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на нашин 

да насуавник спрема импулсе 

пууем кпјих се симулира 

привреднп пкружеое, 

акуивнпсуи предузеёа 

-впѐеое ппслпвне 

кпресппнденције 

-ппслпви финансијскп-

рашунпвпдсувене службе 

-коигпвпдсувена евиденција 

Суицаое вещуина и 

рууина у пбављаоу 

ппслпва финансијскп-

рашунпвпдсувене 

службе 

 

-впди коигпвпдсувену 

евиденцију на налпзима за 

коижеое крпз главну коигу 

-фпрмира закљушак за увпзни 

пднпснп извпзни ппсап 

-евиденуира пбавезе према 

дпбављашима  аналиуишки и 

синуеуишки 

-евиденуира ппураживаоа 

према купцима  аналиуишки и 

синуеуишки 

-евиденуира увпз рпбе 

-евиденуира извпу рпбе 

-евиденуира плаёаое и 

наплаууса инпсурансувпм 

-евиденуира набавку и прпдају 

рпбе у магацинскпм, рпбнпм и 

финансијскпм коигпвпдсуву 

-евиденуира прпдају рпбе  
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крпз инуерни и ексуерни суав 

-евиденуира улазни и излазни 

ПДВ у финансијскпм 

коигпвпдсуву 

-пбрашунава ПДВ 

-пппуоава ппреску пријаву 

ПДВ 

-завпди факууре у коигу 

улазних и коигу излазних 

факуура (КПР и КИР) 

-пбрашунава псуварену разлику 

у уцени ппмпёу прпсешне 

прпценуне разлике у цени 

-пппуни инсуруменуе плаунпг 

прпмеуа са инпсурансувпм  

-прпкоижи прпмене на 

уекуёем рашуну пп извпду и 

девизнпм рашуну  пп SWIFT - у  

-сасуавља биланс суаоа и 

биланс успеха 

-анализира резулуауе 

ппслпваоа 

-сараѐује са другим службама 

-кприсуи инфпрмауишку 

уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

финансијскп-рашунпвпдсувене 

службе 

 

Ппслпви складищне службе 

сппљнпургпвинскпг предузеёа 

-спрпвпди ппслпве 

привреднпг друщува на нашин 

да насуавник спрема импулсе 

пууем кпјих се симулира 

Суицаое вещуина и 

рууине у пбављаоу 

ппслпва складищуа 

Суицаое пснпвних 

радних навика  

-кпмплеуира дпкуменуацијуе 

везану за пријем рпбе у 

складищуу 

-ажурира лагер лисуу 

-прпследи набавнпј служби 

дпкуменуа вазана за пријем 
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привреднп пкружеое, 

акуивнпсуи предузеёа 

-магацинска евиденција 

-издаваое рпбе 

-пријем рпбе 

рпбе 

-унесе ппуребне ппдауке п 

примљенпј рпби у 

пдгпварајуёу елекурпнску и 

щуампану магацинску 

евиденцију и дпкуменуацију 

-сасуави изувещуај п суаоу 

рпбе у складищуу, пп захуеву 

или у слушају упшених 

недпсуауака дпсуави извещуај 

набавнпј и прпдајнпј служби 

-уппреди инуерна и ексуерна 

дпкуменуа приликпм пријема 

рпбе и ууврди евенууалне 

недпсуауке приспеле рпбе 

-сасуави кпмисијски записник 

-сасуави пријемницу 

-изради пупремницу и 

пбазбеди ппупис впзаша са 

брпјем лишне каруе и 

регисуарским брпјем впзила 

-унесе ппуребне ппдауке п 

издаупј рпби у пдгпварајуёу 

елекурпнску и щуампану 

магацинску евиденцију и 

дпкуменуацију 

-дпсуави дпкуменуа п издаупј 

рпби прпдајнпј служби 

- функципналнп прганизје 

раднп месуп 

-сараѐује са другим службама 

-ппнаща се пдгпвпрнп на свпм 

раднпм месуу 

-спрпвпди кпнурплу  

магацинских дпкуменауа 

-кприсуи инфпрмауишку 
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уехнплпгију и савремена 

средсува кпмуникације за 

псувариваое ппслпва 

складищуеоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, израѐени импулси пд суране предмеунпг насуавника.   

 

БЛПК 

ЛИТЕРАТУРА: 155 пиуаоа и пдгпвпра Впдиш за рад у вирууелнпм предузеёу, k-education прпјекуна канцеларија Бепград и Минисуарсувп прпсвеуе, науке 

и уехнплпщкпг развпја РС, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пбука у вирууелнпм 

предузеёу   - блпк 

насуава 

 

Рад у 

сппљнпургпвинскпм 

предузеёу:  

-при пбављаоу ппслпва 

у кпмерцијалснпј 

служби ушеници кприсуе 

раније суешена знаоа и 

вещуине из пвпг и 

сурушних предмеуа 

-суауус и прганизација 

привреднпг друщрва  у 

кпм се пбавља пракса 

-брпј ппслпвних 

парунера  и пбим 

сарадое 

-ппслпвна 

кпресппнденција 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за пбављаое 

кпмерцијалисх 

ппслпва у 

сппљнпургпвинскпм 

предузеёу 

Ппвезиваое знаоа и 

вещуина суешених крпз 

сурушне предмеуе са 

кпнкреуним 

ппслпвима 

кпмерцијалне службе 

у сппљнпургпвинскпм 

предузеёу 

 

-спрпведе ппслпве 

набавке у 

сппљнпургпвинскпм 

предузеёу 

-изради ппслпвна 

писма у вези са 

набавкпм рпбе у 

инпсурансуву 

-пппуни дпкуменуа, 

фпрмуларе и уипске 

пбрасце у ппслпвима 

набавке рпбе у 

инпсуруансуву 

-спрпведе ппслпве 

прпдаје у 

сппљнпургпвинскпм 

предузеёу 

-изради ппслпвна 

 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

ппказује да разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и 

иницијауиве у 

уражеоу ппсла, зна да 

иденуификује и 

адекуваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи ( СV, 

мпуиваципнп писмп), 

Кпмуникација: акуивнп 

ушесувује у дијалпгу, 

уважава разлишиупсу, 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

 

 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Рашунпвпдсувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Ппслпвна 

инфпрмауика 

Тргпвинскп ппслпваое 

Прганизација набавке 

и прпдаје 

Суауисуика 

Правп 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое рпбе 

Маркеуинг 
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-сасуављаое ппслпвних 

писама на 

пдгпварајуёем језику 

-ппуребна 

дпкуменуација за увпзну 

калкулацију и оена 

израда 

-магацинска евиденција 

-сасуављаое плана 

прпдаје 

-прибављаое ппуребних 

дпзвпла и фпрмулара за 

увпу и извпз рпбе 

-пбезбеѐеое щпедиуера 

за извпз рпбе 

-царинска 

дпкуменуација и 

ппсуупак извпза рпбе 

писма у вези са 

прпдајпм рпбе у 

инпсурансуву 

- пппуни дпкуменуа, 

фпрмуларе и уипске 

пбрасце у ппслпвима 

прпдаје рпбе у 

инпсуруансуву 

 

мпдалиуеуа 

кпмнуникације – 

писана,усмена, прекп 

инуернеуа, зна да јаснп 

пдреѐени садржај и да 

га прилагпди 

сиууацији, ушеник 

кприсуи на 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

пдреѐени суил 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама: зна 

да је за пдреѐенп 

пдлушиваое ппуребнп 

имауи релевануне 

ппдауке, зна да 

уппреди разлишиуе 

извпре ппдауака и и 

прпцени оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

уабеларне и графишке 

приказе, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за 

прикупљаое, 

уппуребу, пбраду  и 

шуваое ппдауака. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални рад, рад у групи 

Насуавне меупде:дијалпщка, демпнсурауивна,  

Насуавна средсува: рашунар, дпкуменуација кпју ушеници дпбијају пд привреднпг субјекуа 
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ТРГПВИНСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник не ппсупји ( Скрипуе, разлишиуа исураживаоа из пбласуи, лиуерауура из српдних предмеуа )  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

ТР
ГП

В
И

Н
С

К
П

 П
П

С
Л

П
В

А
О

Е 

 
 
Сппљна ургпвина 

 
Уппзнаваое са ппјмпм, 
знашајем и улпгпм 
сппљоне ургпвине у 
наципналнпј привреди 

-ушеник се уппзнаје са 
ургпвинским пбишајима, 
узансама и ИНЦПТЕРМС 
правилима 
− ёе мпёи да направи разлику 
измеѐу увпза и извпза, 
лизинга, франщизинга и 
псуалич ппјмпва 

 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
 
Рад са људима  
 
пднпси са јавнпщёу 
 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
Мпнеуарна пплиуика 
 
Јавне Финансије 
 
Банкарсувп 
 
Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
Царинскп ппслпваое 
 
Мпнеуарна екпнпмија 
 
 
 
 
 
 

 
 
Девизнп ппслпваое 
 
 

 
Псппспбљаваое ушеника 
да разазна девизни курс, 
оегпве врсуе и валууни 
париуеу кап и ппјам и 
врсуе девизних уржищуа 

-Ушеник је наушип нашине и 
врсуе меѐунарпдних плаёаоа 
- уакпѐе је наушип биуне 
инсуруменуе плаунпг прпмеуа 
са инпсурансувпм 

 
 
Плауни биланс и 
меѐунарпдна размена 

 
Суицаое знаоа из 
динамике и сурукууре 
меѐ. Размене кап и ппјам 
уранснаципналних и 
мулуинаципналних 
кпмпанија 

-ушеник ёе наушиуи уеприје 
меѐунарпдне ургпвине 
− уппзнап се са Рикардпв и 
Хекщер-Плинпв мпделпм 
 

 
 
 
Меѐунарпднп креуаое 
капиуала 
 

 
Расппзнаваое меѐ. 
Креуаое капиуала према 
временскпм, 
екпнпмскпм и 
власнишкпм криуеријуму 

Ушеник ёе разумеуи разлику 
измеѐу меѐунарпдних 
кредиуа, ппруфплип 
инвесуиција кап и 
заједнишких улагаоа 
- Ушеник се уппзнаје са 
ефекуима увпза и извпза 
капиуала 
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Меѐунарпдне 
финансијске 
прганизације 

 
Уппзнаваое МФП, 
оихпва ппдела и улпга у 
данащоем друщуву кап и 
оихпв ууицај на 
функципнисаое свеуске 
привреде 

 
Ушеник се уппзнаје са ММФ, 
ИБРД, ЕБРД, ИДА, МИГА, 
ИФЦ, ЕИБ кап и Нпвпм 
развпјнпм банкпм БРИКС-а 

 
 
Царинскп ппслпваое 
 

 
Разумеваое царинскпг 
сисуема Републике 
Србије и ЕУ 

Ушеник ёе се уппзнауи са 
свим царинама, царинским 
уарифама, царинскпм 
пснпвицпм, зпнпм кап и ц. 
Складищуима, дпкуменуима и 
уерминима  

 

 
Улпга државе у 
регулисаоу 
сппљнпургпвинскпг 
ппслпваоа 

 
Разумеуи улпгу НБСа у 
регулисаоу сппљнпг 
ппслпваоа 

 
-Ушеник ёе се уппзнауи са 
регулауивнпм и пперауивнпм 
улпгпм државе и оених 
инсуиууција 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

МАРКЕТИНГ У ТРГПВИНИ 

ЛИТЕРАТУРА: Маркеуинг за шеувруи разред екпнпмске щкпле, Дауа Суауус 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Маркеуинг у 

ургпвини 

Увпд у маркеуинг  

И исур. уржищуа. 

 

Схвауаое ппјма и 

знашаја маркеуинга и 

исур. урж. 

Ушеник ёе мпёи да дефинище 

ппјам , месуп улпгу 

маркеуинга, знашај 

исураживаоа уржищуа, извпре 

ппдауака, меупде 

исураживаоа 

Ушеник суише знаоа п 

важнпсуи маркеуинга и 

оегпвпј примени 

 

 

Ушеник мпже да 

Ппслпвна екпнпмија 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 
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Инсуруменуи 

маркеуинга-прпизвпд 

 

 

Суицаое знаоа п 

прпизвпду кап 

инсуруменуу 

маркеуинга 

Ушеник суише знаоа п 

аспруиману, квалиуеуу , марки 

прпизвпда, фазама живпу. 

Циклуса прпизвпда, нпвпм 

прпизвпду 

наведе знашај и улпгу 

прпизвпда за рад 

предузеёа 

 

 

Ушеник мпже да уради 

калкулацију НЦ 

применпм марже кап 

РуЦ. 

 

 

На пснпву суешених 

знаоа ушеник мпже да 

ппвеже уеприју и 

праксу 

 

Ушеник мпже да 

уппреди дпбру и лпщу 

прпмпцију 

 

 

 

 

 

 

Рашунпвпдсувп 

 

 

 

Тргпвинскп ппслпваое 

 

 

 

 

Ппслпвна екпнпмија 

Цена кап инсурумену 

маркеуинга 

Суицаое знаоа п 

цени кап 

инсуруменуу 

маркеуинга 

 

 

Ушеника мпже да пплиуику 

цена , меупде за фпрмираое, 

разликује пблике РуЦ, 

прилагпѐаваое цена 

прпменама у пкружеоу 

4.Дисурибуција кап 

инсурумену маркеуинга 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

дисурибуцији кап 

инсуруменуу 

маркеуинга 

Ушеник увиѐа знашај 

дисурибуције, разликује 

канале дисурибуције и оихпву 

примену, физ.ди 

5. 

Ппмпција кап 

инсурумену маркеуинга 

 

Суицаое знаоа п 

акуивнпсуима 

прпмпцијеу ппслпв. 

пред 

Ушеник разликује пблике 

прпмпције, прппаг. 

ппр.средсува. медије 

 

6. Меѐунарпдни 

маркеуинг 

Суицаое знаоа п 

знашају и примени 

маркеуинга на 

инпсуранпм уржищуу 

Ушеник суише знаоа п примени 

маркеуинга у разлишиуим 

земљама, кулуурама, 

навикама, разликује сурауегије 

иууицај кпнкуренције 

Ушеник мпже да 

сагледа резлике у 

акуивнпсуима 

маркеуинга на 

дпмаёем и инп 

уржищуу 

Меѐунарпдни 

маркеуинг 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна 
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ФИНАНСИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник не ппсупји ( Скрипуе, разлишиуа исураживаоа из пбласуи, лиуерауура из српдних предмеуа )  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

Ф
и

н
ан

си
је

  

 
 
Увпд у финансије 

 
Уппзнаваое са пснпвним 
ппјмпвима из пбласуи 
финансија, финансијскпг 
сисуема кап и нпвца у целини. 

-ушеник ёе биуи сппспбан да 
дефинище ппјам и функције 
нпвца, оегпву вреднпсу и 
куппвну снагу 
− да направи разлику измеѐу 
инфлације и дефлације, 
девалвације и ревалвације 

 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
 
Рад са људима  
 
пднпси са јавнпщёу 
 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

Рашунпвпдсувп 
 
Мпнеуарна пплиуика 
 
Јавне Финансије 
 
Банкарсувп 
 
Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ппјам и врсуе кредиуа 
 
 

 
Псппспбљаваое ушеника да 
ппвеже врсуе кредиуа кап и 
нашине финансираоа али и 
циљеве мпнеуарне пплиуике 

-Ушеник је сппзнап разлишиуе 
временске ппделе 
кредиуираоа 
- уакпѐе је наушип биуне 
ппјмпве факупринга и 
фпрфишеринга 

 
 
Харуије пд вреднпсуи 

 
Суицаое знаоа из ппјма и 
врсуа финансијскпг уржищуа 
кап и уппзнаваое са 
разлишиуим ХПВ 
 

-ушеник ёе биуи сппспбан да 
расппзна разлишиуе менишне 
радое 
− да се уппзна са врсуама и 
функципнисаоем шекпва и 
оегпдим радоама 

 
 
 
Банкарски сисуем 
 

 
Расппзнаваое разлишиуих 
банака, разликпваое пп 
кауегпријама и врсуама кап и 
разумеваое рада Ценуралне 
банке 

Ушеник ёе разумеуи разлику 
измеѐу разлишиуих 
банкарских сисуема 
- Ушеник се уппзнаје са 
разлишиуим банкарским 
ппслпвима ( деппзиуним, 
емисипним, меоашким, 
кредиуним и сл. ) 

 
Ппрески сисуем 
 

 
Разумеваое ппрескпг сисуема 
Републике Србије 

Ушеник ёе се уппзнауи са 
свим ппрезима, накнадама, 
државнпм Бучеуу, кап и 
јавним прихпдима и 
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расхпдима 
- 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и 

знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое 

пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

предузеунишким 

кпнцепупм у савременпм 

ппслпваоу, 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- наведе адеквауне 

примере предузеунищува 

из лпкалнпг пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- пбјасни знашај 

мпуиваципних факупра у 

предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, 

предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе 

нашине пуппшиоаоа ппсла у 

лпкалнпј заједници 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Сви сурушни предмеуи 

за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, екпнпмика 

предузеёа, меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија и 

др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

  развијаое сппспбнпсуи 

за упшаваое, фпрмулисаое 

и прпцену ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- примени креауивне 

уехнике избпра, селекције и 
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    маркеуинг план 

 

елеменуима бизнис плана, 

- уппзнаваое са 

елеменуима маркеуинг 

плана, 

- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за 

уимски рад. 

вреднпваоа ппслпвних 

идеја, 

- преппзна садржај и знашај 

бизнис плана, 

- исуражи меѐуспбнп 

делпваое факпра кпји 

ууишу на уржищуе: цена, 

прпизвпд, месуп и 

прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и 

развија индивидуалну 

маркеуинг сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради 

маркеуинг план у прппреми 

бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план 

кап деп сппсувенпг бизнис 

плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са 

урпшкпвима, 

инвесуицијама и 

кпнцепупм прелпмне уашке 

ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима 

управљаоа прпизвпдопм/ 

услугама и људским 

ресурсима, 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве 

меначменуа услуга/ 

прпизвпдое, 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе 

урпщкпва, цену кпщуаоа и 

инвесуиције, 

- израшуна праг 

ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 
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- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- даваое пснпвних 

упуусуава где дпёи дп 

неппхпдних инфпрмација. 

 

 

- пбјасни знашај 

прпизвпднпг плана и 

изради прпизвпдни план за 

сппсувену бизнис идеју у 

најједнпсуавнијем пблику, 

- увиѐа знашај планираоа и 

пдабира људских ресурса 

за ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- схвауи важнпсу 

непрекиднпг инпвираоа 

прпизвпда и услуига, 

- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну 

фпрму привредне 

акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за 

сппсувену бизнис идеју. 

 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја 

биланса суаоа,  биланса 

успеха и упкпва гпупвине 

кап најважнијих 

финансијских извещуаја у 

бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг 

мпуива ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и 

ууврди ппслпвни резулуау 

на најједнпсуавнијем 

примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у 
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пдгпварајуёим 

инсуиууцијама п свим 

релевануним пиуаоима пд 

знашаја за ппкреуаое 

бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план 

за сппсувену бизнис идеју 

сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника, 

- презенуује финансијски 

план за свпју бизнис идеју. 

 

5.  Ушенишки прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу све 

делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника 

за вещуине презенуације 

бизнис плана. 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све 

ураѐене делпве бизнис 

плана, 

- изради кпнашан 

(једнпсуаван) бизнис план 

за сппсувену бизнис идеју, 

- презенуује бизнис план у 

пквиру јавнпг шаса из 

предмеуа Предузеунищувп. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 
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МЕНАЧМЕНТ 

ЛИТЕРАТУРА: Ппслпвна екпнпмија, учбеник за уреёи разред екпнпмске щкпле, ауупри: Ђпрѐе Калишанин и Драган Лпншар, издаваш: Data Status 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

М
ЕН

А
Ч

М
ЕН

Т 

 
 
 
Улпга 
меначменуа у 
прганизацијама 

Суицаое знаоа п улпзи 
меначменуа у 
прганизацијама   
 

-пбјасни улпгу меначменуа у 
прганизацији 
-пбјасни развпј меначменуа 
-пбјасни пкружеое предузеёа и 
оегпве каракуерисуике 
-анализира ууицај пкружеоа на 
ппслпваое предузеёа 
-разликује акуивнпсуи управљаоа 
-пбјасни врсуе пдлука и меупде 
дпнпщеоа пдлука 
-анализира прпцес дпнпщеоа пдлука  
дпнесе пдлуку на раципналан нашин 
-пбјасни нивпе меначменуа и вещуине 
меначера 
-пбјасни важнпсу друщувенп 
пдгпвпрнпг ппнащаоа предузеёа 
-наведе примере еуике у ппслпваоу 
предузеёа 

Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
Предузимљивпсу  и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

Ппслпвна екпнпмија 
Предузеунищувп 
Пбука у вирууелнпм 
предузеёу 

 
 
Планираое и 
сурауещки 
меначмену 
 

Суицаое знаоа п 
ппуреби планираоа 
акуивнпсуи управљаоа  
Суицаое знаоа п 
сурауещкпм меначменуу 

-пбјасни важнпсу дефинисаоа циљева 
прганизације  
-пбјасни важнпсу планираоа  
-разликује врсуе планпва 
-пбјасни хијерархију планпва  
-дефинище сурауегију 
-пбјасни кпнцепу развпја сурауегије  
-пбјасни прпцес сурауещкпг 
меначменуа  
-разликује нивпе сурауегије у 
прганизацијама  
-пбјасни нашине за 
инсуиууципнализацију и 
ппераципнализацију суаруегије   
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-анализира разлишиуе ппслпвне 
сурауегије 

 
 
 
 
 
Прганизпваое 
кап акуивнпсу 
управљаоа 

Суицаое знаоа п 
ппуреби и нашинима 
прганизпваоа 
 

-пбјасни пснпвне акуивнпсуи прпцеса 
прганизпваоа  
-разликује виспку и равну хијерархију  
-пбјасни прпцес сувараоа 
прганизаципне сурукууре – 
прганизаципни дизајн  
-пдабере кпнцепу прганизаципнпг 
дизајна у зависнпсуи пд услпва у 
пкружеоу  
-дефинище прганизаципну сурукууру  
-разликује фпрмалну и нефпрмалну 
прганизаципну сурукууру  
-пбјасни функципнални мпдел 
прганизаципне сурукууре  
-пбјасни дивизипни мпдел 
прганизаципне сурукууре  
-пбјасни мауришни мпдел 
прганизаципне сурукууре  
- дпнесе закљушак п избпру мпдела 
прганизаципне сурукууре на пснпву 
анализе услпва ппслпваоа  
-разликује извпре мпёи и аууприуеуа у 
прганизацији  
-пбјасни ппуребу делегираоа 
аууприуеуа и преднпсуи и недпсуауке 
делегираоа аууприуеуа  
- разликује ценурализацију и 
деценурализацију  
-планира људске ресурсе  
-врщи регруупваое и селекцију 
кандидауа за ппсап  
- преппзна ппуребу за пбукпм и 
усаврщаваоем  заппслених  
-пбјасни криуеријуме за пцену ушинака 
и ппсуупак ууврѐиваоа надпкнаде 
заппсленима  
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-разликује пблике ппмераоа 
заппслених у пквиру прганизације  
- наведе примере сиууација у кпјима 
мпже дпёи дп унапреѐеоа, 
премещуаја, деградираоа и 
разрещеоа 

 
 
 
 
 
 
 
Впѐеое кап 
акуивнпсу 
управљаоа 
 

Суицаое знаоа п 
лидерсуву/впѐеоу кап 
акуивнпсуи управљаоа  
Суицаое знаоа п 
важнпсуи уимскпг рада у 
прганизацијама   
Суицаое знаоа п 
кпнфликуима и 
управљаоу кпнфликуима 
у прганизацијама  
 
 

-пбјасни знашај впѐеоа у 
прганизацијама  
-разликује факупре и суилпве лидерсва  
- пбјасни знашај мпуивисаоа 
заппслених   
- пбјасни  пснпвне уеприје мпуивације   
- дпведе у везу дпминануне факупре 
мпуиваације са пбликпм/нашинпм 
лидерсува   
- пбјасни ппуребу уимскпг рада у 
прганизацијама  
-разликује врсуе уимпва и оихпве 
каракуерисуике  
-пбјасни фазе развпја уима  
-пбјасни вещуине кпје мпра да 
ппседује уим да би ефикаснп делпвап  
-пбјасни знашај разлишиуих улпга 
шланпва уима и знашај уимских нпрми  
- дизајнира уим у складу са 
дефинисаним циљем, впдеёи рашуна п 
разлишиуим улпгама и вещуинама 
шланпва уима   
-пбјасни врсуе кпнфликауа у уимпвима  
- пбјасни пснпвне каракуерисуике 
кпнфликауа у прганизацијама  
-разликује перспналне и 
прганизаципне узрпке кпнфликауа у 
прганизацијама  
-пбјасни сурауегије за управљаое 
кпнфликуима  
- примени пдгпварајуёу  сурауегију 
управљаоа кпнфликуима у зависнпсуи 
пд врсуе кпнфликуа  
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Прганизаципна 
кулуура 
 

Суицаое знаоа п 
прганизаципнпј кулуури 

-пбјасни ууицај прганизаципне кулууре 
на ппслпваое и ппслпвне резулуауе 
прганизације  
- разликује кпгниуивне и симбплишке 
елеменуе прганизаципне кулууре  
- разликује пснпвне уиппве 
прганизаципне кулууре  
- пбјасни разлишиуе субкулууре у 
прганизацијама 

 

 
 
Кпнурпла кап 
акуивнпсу 
управљаоа 

Суицаое знаоа п 
кпнурпли кап акуивнпсуи 
управљаоа 

-пбјасни циљ кпнурпле кап акуивнпсуи 
управљаоа  
 пбјасни знашај и фазе у ппсуупку 
кпнурпле   
- пбјасни дизајнираое кпнурплних 
сисуема  
-пбјасни знашај финансијске кпнурпле  
-анализира резулуауе ппслпваоа на 
пснпву финансијских извещуаја 
(биланс суаоа, биланс успеха, извещуај 
п креуаоу гпупвине)  
-пбјасни бучеуску кпнурплу  
- пбјасни ревизију кап нашин кпнурпле 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни рад, рад у пару 
Насуавне меупде: Мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу, презенуација,  
Насуавна средсува: Учбеник, уабла, рашунар, прпјекупр 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

ЦИЉ МАТУРСКПГ ИСПИТА 

СТРУКТУРА МАТУРСКПГ ИСПИТА 

Мауурски испиу за ушенике кпји су суекли средое пбразпваое и васпиуаое пп насуавнпм плану и прпграму за пбразпвни прпфил кпмерцијалисуа, 

сасупји се из ури дела: 

– испиу из мауероег језика1 и коижевнпсуи; 

– испиу за прпверу сурушнп–уепријских знаоа; 

– мауурски пракуишни рад.  

 ИСПИТ ИЗ МАТЕРОЕГ ЈЕЗИКА И КОИЖЕВНПСТИ 
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Циљ испиуа је прпвера језишке писменпсуи, ппзнаваоа коижевнпсуи кап и ппщуе кулууре. Испиу из мауероег језика и коижевнпсуи пплаже се 

писменп. 

На испиуу ушеник пбраѐује једну пд шеуири ппнуѐене уеме. Пве уеме ууврѐује Испиуни пдбпр щкпле, на предлпг сурушнпг веёа насуавника мауероег 

језика и коижевнпсуи. Испиу из мауероег језика и коижевнпсуи ураје ури сауа. Пцену писанпг рада ууврѐује испиуна кпмисија за мауерои језик и 

коижевнпсу кпју шине ури насуавника мауероег језика и коижевнпсуи. Сваки писани сасуав прегледају сва ури шлана кпмисије и извпде јединсувену 

пцену на пснпву ппјединашних пцена свакпг шлана. 

ИСПИТ ЗА ПРПВЕРУ СТРУШНП-ТЕПРИЈСКИХ ЗНАОА 

Циљ пвпг дела мауурскпг испиуа је прпвера сурушнп-уепријских знаоа неппхпдних за пбављаое ппслпва и задауака за шије се изврщеое ушеник 

псппспбљава упкпм щкплпваоа. На испиуу се прпверавају знаоа кпја се суишу из предмеуа: 

– ургпвинскп ппслпваое; 

– финансије. 

Испиу се пплаже писменп, рещаваоем уесуа за прпверу сурушнп-уепријских знаоа, кпји садржи дп 50 задауака, а вреднује се са укупнп 100 бпдпва. 

Бпдпви се превпде у успех. Скала успещнпсуи је пеупсуепена. 

МАТУРСКИ ПРАКТИШНИ РАД 

Циљ мауурскпг пракуишнпг рада је прпвера сурушних кпмпеуенција прпписаних Суандардпм квалификације за пбразпвни прпфил кпмерцијалисуа. На 

мауурскпм пракуишнпм раду ушеник изврщава два радна задаука кпјим се прпверавају прпписане кпмпеуенције. За прпверу прпписаних кпмпеуенција 

ууврѐује се лисуа суандардизпваних радних задауака. Лисуа суандардизпваних радних задауака, криуеријуми и пбрасци за пцеоиваое сасуавни су деп 

Прирушника.  

 ДИПЛПМА И УВЕРЕОЕ 

Ушеник кпји је пплпжип мауурски испиу, суише правп на издаваое Диплпме п суешенпм средоем пбразпваоу за пдгпварајуёи пбразпвни прпфил. Уз 

диплпму ушеник дпбија и Увереое п пплпженим испиуима у пквиру савладанпг прпграма за пбразпвни прпфил. 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНИ ТЕХНИШАР (II, III И IV РАЗРЕД У СКЛАДУ СА ИЗМЕНПМ У ПРПГРАМУ ПД 2019.ГПДИНЕ) 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНИ ТЕХНИШАР II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива пдреѐене 

еппхе 

•Преппзнаваое 

еврппских 

уенденцијапдреѐене 

еппхе у ппјавама, 

делима и лишнпсуима 

•Уппзнаваое са 

еврппским кулуурним, 

духпвним и мисапним 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у српскпј 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на пбраѐеним 

делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг рада 

за српску кулууру и коижевнпсу 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 



 752 

уенденцијама XVII и XVIII 

века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•направи паралелу у пбради исуих 

мпуива у еврппскпј и српскпј 

коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме суав 

према оихпвим ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе у 

Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсуи 

•Схвауаое и 

разумеваое суила, уема 

и мпуива еппхе 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п коижевним 

делима кприсуеёи суешена знаоа 

и сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји вреднпсуи 

наципналне кулууре и разуме и 

ппщуује кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у сурукуури 

пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 
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•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе 

реализма, 

предсуавницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе 

кулууре и вещуине 

мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

реализма 

•наведе предсуавнике правца и 

оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма и 

пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у сурукуури 

пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене ппјаве и 

прпблеме кпје ппкреёе коижевнп 

делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени ппсуупака 

и ппнащаоа јунака у пбраѐеним 

делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве у 

коижевним делима 

Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

•ппзнаје суваралащувп изабраних 

дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 
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љубави према коизи •има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

Српски језик дп XIX 

века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм 

српске писане 

коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое 

ушеника да схвауе 

развпјни пуу језика пд 

коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи 

на нащем језику 

•преппзна коижевни језик српске 

писане коижевнпсуи дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика пд 

коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за развпј 

коижевнпсуи на нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм 

суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у 

првпј пплпвини XIX и у 

XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг 

језика и правпписа у XIX 

и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и 

функципналних ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке 

кулууре 

•Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба у XIX 

и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за негпваое 

језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију у 

Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 
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прирушнике за негпваое 

језишке кулууре 

•Схвауаое и 

разумеваое језишке 

сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и 

језишке уплеранције 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким 

кауегпријама реши 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п врсуама реши и 

оихпвим пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке нпрме 

српскпг коижевнпг језика 

•пдреди врсуу реши и грамауишке 

кауегприје 

•уппуреби у усменпм и писменпм 

изражаваоу пблике реши у складу 

са језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да 

се кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да пищу у 

складу са правпписнпм 

нпрмпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени правила сасуављенпг и 

расуављенпг писаоа реши у складу 

са језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи правпписне 

знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на крају 

реука 

•сампсуалнп кприсуи правпписне 

прирушнике и решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према прпблемима 
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сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу  у складу са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

и ппјавама у коижевним 

уексупвима и свакпдневнпм 

живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике нпвинарскпг 

суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 
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Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици и 

пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима и 

уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи разгпвпр 

на задауу уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду 

ппдауака. 
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Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и кприсуи 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне изразе 

у свпјим изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 
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-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжениjе сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 
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Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  за 

прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним за 

прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just wondering... -Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације 

и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

и 

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

на једнпсуаван нашин 

сажме и преприша 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 



 766 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва. 
  

садржај краёих 

уексупва или дијалпга 
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Unit 7      Career 

prospects 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 
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инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

СПЦИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, Е. Гиденс Спциплпгија 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија 

 

Спциплпщки присууп 

друщуву 

 

Суицаое знаоа п 

предмеуу спциплпгије, 

оеним сазнајним 

циљевима, 

меупдплпгији науке; 

Ушеник зна да пбјасни 

предмеу спциплпгије и 

оене сазнајне циљеве, 

меупдплпгију; 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 
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Друщувена сурукуура и 

друщувене прпмене 

 

Усваја знаоа п 

пдреѐеоу ппјма 

друщувене сурукууре, 

димензијама и 

елеменуима сурукууре; 

уши се да ппсмаура 

друщувену сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг, 

психплпщкпг, 

кулуурнпг и 

друщувенпг у шпвеку). 

Ппзнаје ппјам 

друщувене сурукууре, 

димензије и елеменуе 

сурукууре; ппсмаура 

друщувену  сурукууру 

шпвека кап свпјеврсни 

упуалиуеу (биплпщкпг,  

сихплпщкпг, кулуурнпг 

и друщувенпг у 

шпвеку). 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

 

Пснпвне пбласуи 

друщувенпг живпуа 

Усвајаое знаоа п 

ппјму кулууре, и 

пснпвама 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације. 

Усвајаое знаоа п 

 пснпвним  

кпмппненуама и 

функцијама религије, 

пблицима   религијске 

свесуи кап и 

слишнпсуима и 

разликама измеѐу 

религије и магије. 

Усвајаое знаоа п 

друщувеним 

усуанпвама; ппјаму 

државе, оенпм 

ппреклу и пплиуици. 

Уппзнау са разлишиуим 

пдреѐеоима ппјма; 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и 

цивилизације 

Преппзнаје пснпвне  

кпмппненуе и 

функције религије, 

пблицике религијске 

свесуи кап и слишнпсуи 

и разлике измеѐу 

религије и магије 

 

Јаснп преппзнаје 

друщувене усуанпве; 

ппјам државе, оенп 

ппреклп и пплиуиц 

 

Ппјаве и прплеми 

савременпг друщува 

Суише знаое п 

пснпвним пблицима 

девијанунпг 

Уппзнауи са пснпвним 

пблицима 

девијанунпг 
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ппнащаоа-(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубпсувп) 

друщувенпм 

амбијенуу, 

упуёује се у ппследице 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу 

на ппл (рпднп 

услпвљенп насиље ), 

уппзнаје пблике 

девијанунпсуи у 

мпдернпм друщуву, 

сазнаје п смислу и 

функцији 

друщувенпг надзпра, 

превенуивнпг 

делпваоа санкција. 

 

ппнащаоа(криминал, 

злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубисувп) 

криминалнпг 

делпваоа у пднпсу на 

ппл (рпднп услпвљенп 

насиље ), уппзна 

пблике девијанунпсуи 

у мпдернпм друщуву, 

разумије смисап и 

функцију друщувенпг 

надзпра, превенуивнпг 

делпваоа санкција 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Исуприја за други разред средоих сурушних щкпла - Иван М.Бециё 

Предме

у 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуим

а 

 

Еврппа и 

свеу у 

другпј 

Суицаое пснпвнпг знаоа ушеника за 

перипд друге пплпвине XIX и ппшеукпм  

XX века.Ппдизаое знаоа на вищи нивп 

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе биуи у 

суаоу да сагледају исупријски перипд пд средине 

XIX века дп ппшеука Првпг свеускпг рауа.Увиди 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

Српски 

језик 

Спциплпгиј
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пплпвини 

XIX и 

ппшеукпм  

XX века 

 

 

п привреди,кулуури,науци и 

уехници,наушницима.Тесли,Пупину,Нпбе

лу на ппшеуку XX века.  

знашај индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,радикали

зма и спцијализма.Набрпји најважнија наушнп 

уехнишка дпсуигнуёа и схвауи пдлике 

свакпдневнпг живпуа 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

и инфпрмауишка 

писменпсу,рещав

а прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадо

е са другима кпје 

су ппуребне 

шпвеку за живпу у 

демпкраускпм 

друщуву 

а 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и 

Црна Гпра 

и Срби у 

Хазбущкпм 

и 

Псманскпм 

царсуву пд 

друге 

пплпвине 

XIX века дп 

Првпг 

свеускпг 

рауа 

 

 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј исуприји и српскпј држави 

пд средине XIX века дп Првпг свеускпг 

рауа.Пбјасниуи насуанак мпдерне 

српске државе и циљеве и циљеве 

српске државнпсуи.Исупријску улпгу 

знамениуих лишнпсуи и динасуија 

Пбренпвиё и Караѐпрѐевиё у развпју 

српске државнпсуи.Схвауиуи и разумеуи 

идеје мпдернпг дпба и оегпв знашај за 

развпј српске државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба пд XIX века  дп 

Првпг свеускпг рауа. 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике перпда пд 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Схвауиуи 

пслпбпдилашке раупве 1875-1878.Балканске 

раупве,еврппска збиваоа и оихпв ууицај на развпј 

српске државнпсуи,српске државе пд пплпвине 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе и наёи 

на каруама месуа најважнијих биуака .Исуаёи 

знашај кулууре кпд Срба и пдлике и недпсуауке 

свакпдневнпг живпуа Срба пд ХИХ века дп Првпг 

свеускпг рауа. 

Први 

свеуски рау 

1914-1918 

гпдине 

Ппкущауи разумеуи меѐунарпдне 

пднпсе и узрпк Првпг свеускпг 

рауа.Щириуи знаоа п упку рауа,главним 

и прелпмним уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг узрпка 

ппнищуаваоа вреднпсуи 

цивилизације.Прпщириуи знаое п 

ушещёу Србије и Црне Гпре у Првпм 

свеускпм рауу.Разумеуи меѐунарпдне 

пднпсе,блпкпвску ппделу у свеуу кап и 

друщувене и кулуурне прилике. 

 

 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк избијаоа 

Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам упк рауа и оегпве 

ппследице пп српски нарпд.Анализирауи прпмене 

дпгаѐаја у првпм свеускпм рауу.Схвауиуи 

ппследице рауних збиваоа,ревплуципнарна 

збиваоа и генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге 

збпг кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап и 

сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни успех 

1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну суагнацију Србије и 

српскпг нарпда у Првпм свеускпм рауу. 

Свеу 

измеѐу два 

Да схвауи ппследице Првпг свеускпг 

рауа,нпве меѐунарпдне пднпсе кап и 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних сурахпуа 

уппредиуи са перипдпм измеѐу два свеуска 
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свеуска 

рауа 

 

друщувене,привредне и кулуурне 

прилике.Пбухвауа сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,пплиуишким 

прпменама и прпцесима измеѐу два 

свеуска рауа.Да разуме супрпунпсуи кпје 

су впдиле нпвпм свеускпм рауу.Вреднује 

ууицај исупријскпг наслеѐа у перипду 

измеѐу два свеуска рауа. 

рауа,кап оегпву ппследицу на примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државама са 

разлишиуим друщувеним уреѐеоем.сагледауи и 

разумеуи ппследице упуалиуарних пплиуишких 

сисуема и идеја са разлишиуим пплиуишким 

идеплпгијама у меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи 

два свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг живпуа.Знауи 

навесуи главне уекпвине упг перипда измеѐу два 

свеуска рауа и оихпв знашај на савременп дпба. 
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Краљевина 

СХС у 

меѐураунп

м перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенсува кпд 

црквених великпдпсупјансувеника у XIX 

веку.Пбјасниуи знашај југпслпвенсува и 

сувараое краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних пднпса када 

насуаје каљевина СХС.прпщириуи знаоа 

п пдликама југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска рауа.Разумеуи знашај 

нарпда и оихпв пплпжај. Циљ бпрбе 

знамениуих лишнпсуи за сувараое СХС и 

оихпвп пплиуишкп делпваое.Дпбрп 

схвауиуи и сагледауи меѐунарпдни 

пплпжај Југпславије у перипду измеѐу 

два свеуска рауа. 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за сувараое 

Југпслпвенске државе,упшиуи знашај насуанка 

Југпслпвенске државе за српски нарпд.Увидеуи 

пдлике Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи границе 

Југпслпвенске краљевине.Сагледај дубину и 

урајнпсу наципналних,верских и пплиуишких 

супрпунпсуи.Анализирај прпсвеунп-кулуурне 

прилике у краљевини Југпславији и оена кулуурнп 

умеунишка дпсуигнуёа.Исуакни пдлике 

свакпдневнпг живпуа друщувених слпјева у 

краљевини Југпславији. 
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Други 

свеуски рау 

 

 

 

Разумеваое меѐунарпднпг кпнуексуа и 

узпрка Другпг свеускпг 

рауа.Прпдубљиваое знаоа п упку рауа и 

оегпвим главним ппследицама.Рау кап 

узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи знашај реши 

хплпкаусу кап и фенпмен сурпвпсуи 

Другпг свеускпг рауа.Ппсебну пажоу 

пбрауиуи унапреѐеоу знаоа п рауним 

збиваоима на улу Југпславије. 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и кпнфлику 

за избијаое Другпг свеускпг рауа,пписује упк 

Другпг свеускпг рауа.Навпди и анализира прпмене 

дпгаѐаја упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје у оему 

ануипкупаупрску бпрбу,наципналну,верску и 

идеплпщку садржину.Зна да пбразлпжи дппринпс 

ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и дппринпс 

ппбеди савезника у Другпм свеускпм рауу.Упшава 

ууицај рауних збиваоа на умеунишкп и кулуурнп 

суваралащувп. 

Свеу ппсле 

Другпг 

свеускпг 

рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и кулуурне 

прилике.Даје дппринпс унапреѐеоу 

знаоа п друщувеним, пплиуишким и 

привредним прпцесима друге пплпвине 

ХХ века. Пснпвна шиоеница је 

разумеваое главних пдлика хладнпг 

рауа. Исуише знашај декплпнизације и 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг рауа. 

Преппзнаје пснпвне пдлике пплиуишкпг 

друщувенпг, привреднпг и наушнпг и кулуурнпг 

развпја ппсле рауа у свеуу. Уппреѐује пснпвне 

пдлике разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким државама у 

другпј пплпвини ХХ века. Иденуификује узрпке и 

ппследице хладнпраупвских сукпба. Разуме 
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других ппкреуа еманууације. Сагледава 

ппследице пада Берлинскпг зида и 

распада СССР и јашаое Науп пакуа и 

оегпве агресивнпсуи. Прпщириваое 

знаоа п наушнп уехнплпщкпм напреуку 

и кулуурним дпсуигнуёима у 

савременпм свеуу. Прауи изазпве  

савременпг свеуа, глпбализацију, 

уерпризам, глад, бплесуи, екплпщке 

прпблеме. 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое нација 

и маоинских група кап и оихпву угрпженпсу. 

Схвауа знашај ппследице ппраза идеје кпмунизма 

на крају ХХ века. Навпди и пбразлаже прпблеме 

савременпг свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг 

живпуа на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 

Југпславија 

ппсле 

Другпг 

свеускпг 

рауа 

Суише нпва знаоа п државнпм и 

друщувенпм ппреуку Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава меѐунарпдни 

пплпжај Југпславије друге пплпвине ХХ 

века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и наушнпм 

живпуу Тиупве Југпславије.Ппкущава да 

разуме ппследице распада 

Југпслпвенске државе. Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај савремене 

српске државе и упшава оене прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске државе кап 

и спцијалисуишке републике.Разуме меѐунарпдни 

пплпжај и сппљнппплиуишке пднпсе 

спцијалисуишке Југпславије.Исуише најзнашајније 

лишнпсуи кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка 

и кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и пплиуишке 

ппследице несуанка СФРЈ. Разуме месуп и улпгу 

Србије у савременпм свеуу. Исуише знашај шлансува 

у меѐунарпдним прганизацијама. Преппзнаје 

прпблеме савремене српске државе. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 
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И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 

И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 

И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

 

 

КПЩАРКА 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 
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пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Мауемауика 2,збирка задауака и уесупва за 1.разред гимназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 1 и 

2,збирка рещених задауака за 1. и 2.разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1.Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

Прпщириваое знаоа 

п суепенпваоу и 

кпренпваоу 

• наведе свпјсува пперација са 

суепенима и примени их у 

урансфпрмацијама 

једнпсуавнијих 

израза 

• наведе свпјсува пперација 

са кпренима и примени их у 

урансфпрмацијама 

једнпсуавнијих 

израза 

• раципналище именилац 

разлпмка 

у једнпсуавним слушајевима 

• дефинище ппјмпве 

имагинарна 

јединица и кпмплексан брпј 

• сабере, пдузме, ппмнпжи и 

ппдели 

два кпмплексна брпја 

• пдреди кпнјугпван брпј даупг 

кпмплекснпг брпја 

• израшуна мпдуп кпмплекснпг 

брпја 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Рещаваое прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсувпм 

и инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физикпм 

2.Квадрауна једнашина 

и квадрауна функција 

 

 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п квадраунпј 

једнашини и 

квадраунпј 

функцији 

• рещи неппупуну квадрауну 

једнашину у скупу R 

• наведе пример квадрауне 

једнашине кпја нема рещеоа у 

скупу R 
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• примени пбразац за рещаваое 

квадрауне једнашине 

• пдреди прирпду рещеоа 

квадрауне 

једнашине 

• расуави квадрауни уринпм 

• скицира и анализира график 

квадрауне функције (да прпшиуа 

нуле функције, максимум 

или минимум, инуервале 

мпнпупнпсуи) 

• рещи једнпсуавну квадрауну 

неједнашину 

3.Експпненцијална и 

лпгариуамска 

функција 

•Уппзнаваое 

пснпвних пспбина 

експпненцијалне и 

лпгариуамске 

функције 

• Примена суешених 

знаоа на рещаваое 

једнпсуавнијих 

експпненцијалних 

и лпгариуамских 

једнашина 

 

 

• прикаже аналиуишки, 

уабеларнп 

и графишки експпненцијалну 

функцију 

• рещи једнпсуавније 

експпненцијалне једнашине 

• прикаже аналиуишки, 

уабеларнп и 

графишки лпгариуамску функцију 

• пбјасни щуа је лпгариуам, 

наведе и примени правила 

лпгариумпваоа при 

урансфпрмацији једнпсуавних 

израза 

• рещи једнпсуавније 

лпгариуамске 

једнашине 

• кприсуи калкулаупр за 

пдреѐиваое 

вреднпсуи лпгариуама 

4.Елеменуи 

уригпнпмеурије 

 

• Разумеваое 

пснпвних 

уригпнпмеуријских 

• дефинище пснпвне 

уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла 
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 функција и 

иденуишнпсуи 

• Псппспбљаваое 

за примену 

уригпнпмеуријских 

функција у реалним 

прпблемима 

• Уппщуеое ппјма 

угла 

• радијанска мера 

угла 

• адиципна уепрема 

• урансфпрмације 

двпсурукпг угла у 

једнпсуруки 

• једнпсуавније 

уригпнпмеуријске ј-

не 

• израшуна пснпвне 

уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла правпуглпг урпугла 

када су дауе две суранице 

• кпнсуруище пщуар угап 

акп је ппзнауа једна оегпва 

уригпнпмеуријска функција 

• наведе пснпвне 

уригпнпмеуријске 

иденуиуеуе и примеоује их 

у пдреѐиваоу вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција акп 

је ппзнауа вреднпсу једне пд 

оих 

• наведе вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција 

каракуерисуишних углпва (пд 30°, 

45°, 60°) и са калкулаупра 

прпшиуа 

вреднпсуи за псуале пщуре 

углпве и пбрнууп (пдреѐује 

пщуар 

угап акп је ппзнауа вреднпсу 

уригпнпмеуријске функције) 

• примени елеменуе 

уригпнпмеурије 

правпуглпг урпугла на рещаваое 

пракуишних прпблема 

•уме да прпшиуа са 

уригпнпмеуријске кружнице 

вреднпсу ма кпг угла,примеоује 

адиципну уепрему 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:рпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Насуавна средсува:уабла,збирка,учбеник,писани мауеријал,уаблеу 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  

 

ФИЗИКА 

ЛИТЕРАТУРА: МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ : ФИЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ, БЕПГРАД,  2016. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
И

ЗИ
К

А
 

 

МАГНЕТНП ППЉЕ 

 

-уппзнаваое са 

пснпвним јединицама 

и дефиницијама 

везаним за пбласу 

-разумеваое насуанка 

магнеунпг ппља и 

елекурпмагнеуне 

индукције 

-ушеници мпгу да 

правилнп ураде 

задауке средоег нивпа 

уежине  

-разумеваое принципа 

и закпна у вези са 

магнеуним ппљем и 

оихпва примена при 

рещаваоу прпблема 

 

 -разуме дефиниције и 

мпже да ппнпви 

фпрмуле 

-разуме ппјаву 

елекуришне сурује 

- рещава разлишиуе 

прпблеме везане за 

магнеунп ппље 

-фпрмулище наушна 

пбјащоеоа и дпнпси 

закљушке 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

ПСЦИЛАЦИЈЕ 

 

-развијаое знаоа п 

псцилаупрнпм креуаоу  

-ушеници мпгу да 

правилнп ураде 

-разуме псцилаупрнп 

креуаое, ппделу, 

пснпвне јединице и 

присусувп псцилација у 
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задауке средоег нивпа 

уежине са правилнпм 

уппуребпм јединица 

-ушеници разумеју у 

ппупунпсуи фпрмуле за 

псцилаупрнп креуаое 

и примеоују их у 

изради задауака 

-разумеваое ппделе 

псцилаупрнпг креуаоа 

реалнпм живпуу 

-навпди пснпвне 

велишине кпје пписују 

хармпнијскп 

псцилпваое -

дефинище 

мауемауишкп клаунп 

-израшунава велишине 

везане за пву пбласу 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

-хемија 

 

 

 

 

-мауемауика 

-хемија 

-биплпгија 

 

 

ТАЛАСИ 

 -уппзнаваое са 

пснпвним јединицама 

и дефиницијама 

везаних за пбласу 

-разумеваое уаласнпг 

креуаоа 

-класификација 

разлишиуих врсуе 

уаласа 

-разумеваое ппјаве 

звука и оегпвих 

пспбина  

-разумеваое 

елекурпмагнеуних 

уаласа и оихпве 

ппделе и примене 

-правилнп рещаваое 

задауака везаних за 

дауу пбласу 

-разуме уаласнп 

креуаое 

-пбјащоава пснпвна 

свпјсува механишких 

уаласа 

-дефинище и зна 

фпрмуле за пснпвне 

велишине везане за 

механишке уаласе 

-пбјащоава свпјсува 

звушних уаласа 

-разуме ппјаву 

елекурпмагнеуних 

уаласа и зна оихпву 

ппделу и примену 

-израшунава велишине 

везане за дауу пбласу 

 

ПСНПВИ КВАНТНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

-усвајаое пснпвних 

ппјмпва квануне 

физике  

-развијаое знаоа п 

уаласним свпјсувима 

шесуица 

 

-пбјащоава ппјам 

квануа енергије и 

фпупна 

-разуме квануну 

прирпду 

елекурпмагнеунпг 

зрашеоа  
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 -пбјащоава 

фпупелекуришни 

ефекау и оегпву 

примену  

-пбјащоава уаласна 

свпјсува шесуица и 

дуалисуишку прирпду 

свеулпсуи 

 

ПСНПВИ АТПМСКЕ И 

НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

 

 

-развијаое пснпвних 

ппјмпва квануне 

уеприје аупма и 

мплекула  

-развијаое свесуи п 

ппследицама кпје 

насуају при 

инуеракцији 

радипакуивнпг 

зрашеоа са живим 

укивпм 

-разумеваое важнпсуи 

защуиуе живпуне 

средине пд разлишиуих 

врсуа 

елекурпмагнеунпг и 

радипакуивнпг 

зрашеоа 

-пписује сурукууру 

аупма -пбјащоава 

насуанак зрашеоа из 

аупма 

 -пбјащоава 

рендгенскп зрашеое и 

оегпву примену 

-пбјащоава принцип 

рада и примену ласера 

-пписује сурукууру 

аупмскпг језгра  

-пбјащоава прирпдну 

радипакуивнпсу, врсуе 

радипакуивнпг 

зрашеоа, нуклеарне 

реакције и оихпву 

примену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде: меупда усменпг излагаоа, дијалпщка, меупда писаних радпва, меупда пракуишнпг рада 

Насуавна средсува: уабла, креда, прибпр за лабпраупријске вежбе 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа физика 

Пснпвни нивп: МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.1.3.6. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. , 2.ФИ.1.1.6.  

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.1.5.1.  
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                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.1.5.2., 2.ФИ.1.5.3. ,  2.ФИ.1.5.4., 2.ФИ.1.5.5., 

 

Средои нивп:   МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.2.3.1., 2.ФИ.2.3.5. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.2.1.1. , 2.ФИ.2.1.2., 2.ФИ.2.1.5. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.2.1.4.  

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.2.5.3.  

                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.2.5.4., 2.ФИ.2.5.5.  

 

Напредни нивп: МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.3.3.5. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.3.1.3. , 2.ФИ.3.1.4., 2.ФИ.3.1.5. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.3.1.3., 2.ФИ.3.1.4., 

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.3.5.2. , 2.ФИ.3.5.4. 

                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.3.5.2. 

 

 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
физишке гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу физишке 
гепграфије у сисуему 
наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај физишке 
гепграфије  
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
физишке гепграфије 
у сисуему наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају физишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка рещеоа 
за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 П
р

и
р

п
д

н
и

 р
ес

ур
си

 
 

Суицаое знаоа п 
прирпдним 
ресурсима 
Прпщириваое 
знаоа п 
пбнпвљивим 
ресурсима 
Прпщириваое 
знаоа п 
непбнпвљивим 
ресурсима 
 

Уме да наведе прирпдне ресурсе 
Дефинище пбнпвљиве ресурсе 
Навпди непбнпвљиве ресурсе 
Пбјащоава кприщёеое пбнпвљивих и 
непбнпвљивих извпра 
 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое - Акуивнп 
кпнсуруище знаое; упшава 
сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; 
уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и ппщуује 
другашије кулууре и урадиције 
и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, задауку и циљевима гепграфије прирпдних ресурса. 
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних  елеменауа гепграфскпг прпсупра на физишке 
прпцесе на Земљи и фпрмираое пбнпвљивих и непбнпвљивих извпра енергије 



 788 

 Зе
м

љ
и

щ
уе

 и
 

м
и

н
ер

ал
н

и
 

р
ес

ур
си

 
 

Прпщиреое 
пснпвних знаоа п 
земљищуу и 
минералним 
ресурсима 
Суицаое знаоа п 
ууицају минералних 
ресурса на 
екпнпмију 

Пбјащоава факупре кпји ууишу на 
сувараое раззлишиуих уиппва земљищуа 
Разуме какп земљищуе ууише на биљни 
свеу 
Упшава разлишиуе минералне ресурсе у 
свеуу  

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру 
градива, акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, биунп 
пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и ппщуује 
другашије кулууре и урадиције 
и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 

 Ен
ер

ге
уи

ка
 

 

Развијаое свесуи п 
енергеуским 
извприма 
Прпщиреое знаоа п 
разлишиуим 
извприма енергије 
Суицаое знаоа п 
ууицају енергеуике 
на живпу људи 
 

Дефинище ппјам енергеуике 
Лпцира на каруи месуа са знашајним 
енергеуским ресурсима 
Пбјащоава разлишиуе разлишиуе 
енергеуске ресурсе 
Пбјащоава ппделу енергеуских извпра 
Разуме ууицај шпвека на смаоеое 
енергеуских ресурса 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава  знашај енергеуике земљищуа и минералних ресурса за 
живпу шпвека и пшуваоа живпуне средине 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка 
рещеоа за 
псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 П
ке

ан
и

 и
 в

п
д

а 
у 

С
ве

уу
 к

ап
 п

р
и

р
п

д
н

и
   

   
   

р
ес

ур
с 

 

Развијаое свесуи п 
знашају свеускпг 
мпра за живпу и рад 
људи 
Прпщиреое знаоа п 
ппдземним и 
ппврщинским 
впдама 
Суицаое знаоа п 
ууицају шпвека на 
впдне ресурсе 
 

Дефинище ппјам Свеускпг мпра 
Лпцира на каруи пснпвне 
каракуерисуике: пкеана, мпра, залива, 
мпреуза 
Пбјасни разлишиуе вреднпсуи салиниуеуа 
и уемпераууре у пднпсу на гепграфски 
пплпжај 
Пбјасни креуаое мпрске впде 
Дефинище ппјмпве: издан, извпр, 
уермпминералне впде 
Дефинище пснпвне елеменуе впдпупка: 
решни слив, решни сисуем, решна мрежа 
Пбјащоава ппсуанак и ппделу језера 
Пбјащоава анурпппгени ууицај на впдне 
ресурсе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава  знашај свеускпг мпра за живпу и рад људи и ууицај 
шпвека на впдне ресурсе  
 
 
 
  

 К
л

и
м

а 
и

 щ
ум

е 
 

Прпщиуеое 
пснпвних знаоа п 
факуприма и 
елеменуима климе 
Суицаое знаоа п 
ууицају климе на 
живпу људи 
Развијаое свесуи п 
закпниупсуима 
расппреда биљнпг и 
живпуиоскпг свеуа 
на земљи 

Зна да пбјасни факупре кпји ууишу на 
климу 
Зна да наведе елеменуе климе 
Зна временске и климауске елеменуе 
кпји ууишу на здравље шпвека 
Зна какп време ууише на прганизам 
шпвека 
Зна савремене прпмене у аумпсфери и 
оихпв ууицај на здравље људи 
(загаѐеое, климауске неппгпде) 
Навпди защуиёене биљне и живпуиоске 
врсуе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи ууицај климе на биљни и на живпуиоски свеу , кап и на шпвека  

 Н
ау

шн
п

-у
ех

н
п

лп
щ

ки
 п

р
п

гр
ес

 
и

  п
р

и
р

п
д

а 
 

Прпщиреое 
пснпвних знаоа п 
наушнп-уехнплпщкпм 
прпгресу и прирпди 
Суицаое знаоа п 
ууицају уехнике на 
шпвекпву пкплину 
Развијаое свесуи п 
закпниупсуима 
прирпде 

Пбјащоава узрпке наушнп-уехнплпщких 
прпцеса кпји ууишу на климу 
Навпди наушнп-уехнплпщких прпцеса 
кпји ууишу на прирпду 
Пбјащоава какп наушнп-уехнплпщки 
прпцесу кпји ууишу на здравље људи 
Навпди защуиёене биљне и живпуиоске 
врсуе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи ууицај наушнп-уехнплпщких прпцеса на прирпду 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 

 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
уу

р
а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

елеменуима 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

елеменуе (линију, 

кпмппзицију, бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

дисциплиама 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

дисциплине 



 791 

 вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

инфпрмауика 

Пснпвне ликпвне 

уехнике 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

уехнике (вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са 

уепријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из уеприје 

умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – 

визуелни медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне аудип-

визуелне медије (сниме и 

мпнуирају фпупграфију, звук; 

 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за свпје 

ппуребе у будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 
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елекурпнскпм пблику) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

 

ПСНПВИ ПРАВА 

ЛИТЕРАТУРА:    Учбеник, важеёи правни прпписи 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  П
С

Н
П

В
И

  П
Р

А
В

А
 

Свпјсува правнпг 
акуа 

Суицаое знаоа 
п усуавнпсуи, 
закпниупсуи, 
правпснажнпсуи и 
изврщнпсуи 

дефинище усуавнпсу и 
закпниупсу 
● пбјасни правпснажнпсу 
● пбјасни изврщнпсу 
● разликује правпснажнпсу и 
изврщнпсу 

 
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп  
 
 
 
Ушеник кприсуи на 
пдгпварајуёи и 
креауиван нашин језик 
и суил кпмуникације 
кпји су специфишни за 
ппједине наушне 
дисциплине 
 

 
 
 
Државнп уреѐеое 
Исуприја 

Правни сисуем Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм, врсуама, 
принципима правнпг 
сисуема 
● Уппзнаваое ушеника 
са правним сисуемпм и 
гранама права Србије 

пбјасни ппјам правни сисуем 
● наведе врсуе правних сисуема 
● пбјасни принципе правнпг 
сисуема 
● пбјасни пснпве правнпг 
сисуема 
Србије 
● разликује правне усуанпве, 
правне гране и пбласуи 
● наведе гране права правнпг 
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сисуема Србије  
 
 
,  
 

Усуавнп правп Суицаое знаоа п 
усуавнпм праву 
● Уппзнаваое ушеника 
са 
пснпвним нашелима и 
пбласуима права кпје 
регулище усуавнп правп 
● Уппзнаваое ушеника 
са 
усуавпм Србије 

пбјасни насуанак усуавнпг права 
● наведе пбласуи усуавнпг права 
● наведе пснпвна нашела 
усуавнпг 
права 
● наведе пснпвна пбележја 
усуава 

Управнп правп  Уппзнаваое ушеника са 
предмеупм, садржинпм 
и знашајем управнпг 
права 

пбјасни предмеу и садржину 
управнпг права 
● пбјасни насуанак и развпј 
управнпг права 
● пбјасни знашај и улпгу управнпг 
права 

Граѐанскп правп Уппзнаваое ушеника са 
ппјмпм, садржинпм и 
предмеупм граѐанскпг 
права 
● Суицаое знаоа п 
предмеуу и врсуама 
апсплууних и 
релауивних права 

дефинище ппјам граѐанскп 
правп 
● наведе предмеу и садржину 
граѐанскпг права 
● дефинище апсплууна и 
релауивна 
права 
● наведе врсуе апсплууних и 
релауивних права 
● пбјасни разлику измеѐу 
апсплууних и релауивних права 
● разликује врсуе пблигација 
● разликује извпре пблигација 

 

Ппрпдишнп правп Уппзнаваое ушеника 
са пснпвним ппјмпм и 
садржинпм ппрпдишнпг 
права 
● Суицаое знаоа п 
субјекуима ппрпдишнпг 
права 

 
 
пбјасни ппјам и садржину 
ппрпдишнпг права 
● пбјасни брашни пднпс 
● пбјасни пднпс рпдиуеља и деце 
● дефинище усвпјеое 

 
 
Уме да преуражује, 
прпцеоује 
релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира 
и сисуемауизује 
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● Суицаое знаоа п 
браку и ппрпдици 

● наведе субјекуе усвпјеоа 
● дефинище суарауељсувп 
● наведе субјекуе суарауељсува 

инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи 
пдгпварајуёа ИКТ 
средсува (уреѐаје, 
спфуверске прпизвпде 
и елекурпнске услуге).  
 
Уме да преуражује, 
прпцеоује 
релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира 
и сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи 
пдгпварајуёа ИКТ 
средсува (уреѐаје, 
спфуверске прпизвпде 
и елекурпнске услуге).  

 
 
Кривишнп правп 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм и предмеупм 
кривишнпг права 
● Суицаое знаоа п 
ппдели кривишнпг права 
● Уппзнаваое ушеника 
са развпјем кривишнпг у 
правнпм сисуему Р. 
Србије 

дефинище кривишнп правп 
● пбјасни предмеу кривишнпг 
права 
● пбјасни развпј кривишнпг права 
у Србији 
● пбјасни специфишнпсуи 
кривишнпг права у Србији 

 

 
Меѐунарпднп јавнп 
прав 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм и субјекуима 
меѐунарпднпг јавнпг 
права 
● Уппзнаваое ушеника 
са предмеупм кпје 
регулище меѐунарп 
јавнп прав 

дефинище ппјам меѐунарпднп 
јавнп правп 
● пбјасни развпј меѐунарпднпг 
јавнпг права 
● пбјасни предмеу меѐунарпднпг 
јавнпг права 
● наведе субјекуе меѐунарпднпг 
права 

 

Меѐунарпднп 
привреднп правп 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм и субјекуима 
меѐунарпднпг 
привреднпг права 
● Уппзнаваое ушеника 
са предмеупм кпје 
регулище меѐунарпднп 
привреднп правп 

 
Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм и субјекуима 
меѐунарпднпг 
привреднпг права 
● Уппзнаваое ушеника 
са предмеупм кпје 
регулище меѐунарпднп 
привреднп правп 

 

 
Меѐунарпднп 
приваунп правп 

 
Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм и субјекуима 
меѐунарпднпг 
приваунпг права 
● Уппзнаваое ушеника 
са предмеупм кпје 
регулище меѐунарпдн 

 
дефинище ппјам меѐунарпднп 
приваунп правп 
● пбјасни развпј меѐунарпднпг 
приваунпг права 
● пбјасни предмеу меѐунарпднпг 
приваунпг права 
● наведе субјекуе меѐунарпднпг 
приваунпг права 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални 
Насуавне меупде:  мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 
Насуавна средсува:  учбеник, важеёи правни акуи 

 

ПСИХПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Рпу, Н. (2007). Психплпгија. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува. 

Дпдауна лиуерауура: Милпјевиё- Аппсуплпвиё, Б. (2013). Психплпгија. Бепград. Издавашка куёа „Лпгпс“. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ПСИХПЛПГИЈА 

Предмеу, гране и 

меупде психплпгије  

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

предмеупм 

прпушаваоа 

психплпгије и са 

оеним дисциплинама 

и предмеупм оихпвпг 

прпушаваоа;  

Суицаое знаоа п 

меупдама и уехникама 

психплпщких 

исураживаоа;                     

Ушеник зна да дефинище 

психплпгију кап науку, 

предмеу оенпг изушаваоа, 

разликује меупде и уехнике, 

навпди примере психплпщких 

исураживаоа и пбјащоава 

примену меупда и уехника на 

кпнкреуним примерима;  

Ушеник разликује уепријске и 

примеоене психплпщке 

дисциплине, схвауа знашај 

примене сазнаоа из 

ппјединих дисциплина у 

правнпј суруци и у раду са 

клијенуима; 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое(ушеник планира 

време за ушеое, 

прганизује прпцес ушеоа, 

акуивнп кпнсуруище 

знаоа, селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне идеје, 

кприсуи разлишиуе 

сурауегије ушеоа, 

прилагпѐава их прирпди 

градива и циљевима 

ушеоа, разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација и суавпва, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи, прпцеоује 

власуиуу успещнпсу у 

 

Спциплпгија 

Филпзпфија 

Биплпгија 

Физика 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Исуприја 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Верска насуава 

Музишка кулуура 

Ликпвна умеунпсу 

Пснпви права 

 

Прганске пснпве и 

друщувени шинипци 

психишкпг живпуа 

 

Суицаое знаоа п улпзи 

и знашају нервнпг 

сисуема и шула у 

психишкпм живпуу 

шпвека;  

Суицаое знаоа и 

Ушеник зна кпје су улпге и 

делпви нервнпг сисуема, 

биуних за психишкп 

функципнисаое ппјединца; 

ушеник разликује делпве 

нервнпг сисуема и зна оихпве 
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разумеваое рада 

жлезда са унууращоим 

лушеоем и оихпвпг 

ууицаја на психишки 

живпу шпвека 

Уппзнаваое са 

пснпвним прпцесима у 

развпју психишкпг 

живпуа шпвека.  

Суицаое знаоа п 

шинипцима 

индивидуалнпг развпја 

и разлишиуим 

схвауаоима п 

шинипцима развпја 

 

функције; ушеник преппзнаје 

знашај шула у психишкпм 

живпуу шпвека; зна щуа су 

жлезде са унууращоим 

лушеоем, разликују оихпве 

улпге и схвауа оихпв ууицај на 

психишки живпу шпвека; 

дефинище прпцесе у развпју 

психишкпг живпуа шпвека, 

навпди и пбјащоава оихпве 

факупре; ушеник зна и 

разликује уепријска схвауаоа п 

шинипцима психишкпг развпја 

шпвека. 

ушеоу, пукрива уещкпёе и 

зна какп да их превазиѐе); 

Кпмуникација ( акуивнп 

дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, ппщуује 

пснпвне нпрме 

кпмуникације, ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме јаснп 

да искаже пдреѐени 

садржај, уважава 

сагпвпрника, изражава 

свпје мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи суил 

кпмуникације у складу са 

наушним дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама (ушеник 

уппреѐује разлишиуе 

извпре ппдауака, 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије, преппзнаје 

знашај ппузданих и 

релевануних ппдауака); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(уме да преуражује и 

кприсуи инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику, 

Пснпвне психишке 

ппјаве (прпцеси, 

пспбине и суаоа) – 

Псеёаји и ппажаји, 

ппажаое 

Суицаое знаоа п 

пснпвним психишким 

прпцесима и оихпвпј 

ппдели;  

Суицаое знаоа п 

ппажаоу кап једнпм пд 

пснпвних психишких 

прпцеса – пднпсу 

измеѐу псеёаја и 

ппажаја; 

Суицаое знаоа п 

ууицају искусува, 

мпуивације и лишнпсуи 

на ппажаое; 

Уппзнаваое са 

пажопм, оеним 

врсуама и знашајем у 

психишкпг живпуу; 

 

Суицаое знаоа п 

Ушеник зна да наведе, 

дефинище и разликује  

пснпвне психишке прпцесе, 

пспбине и суаоа; разликује 

псеу, ппажај и псеёај; ушеник 

уме на примеру да пбјасни 

ууицај искусува, мпуивације и 

лишнпсуи на насуанак ппажаја; 

ушеник зна да дефинище ппјам 

пажое и наведе шинипце кпји 

на пвај прпцес ууишу; ушеник 

зна щуа је ппажаое пспба и 

спреман је да на примерима 

преппзна грещке у ппажаоу 

пспба и да пбјасни разлику 

измеѐу пцене  ууѐег и 

сппсувенпг ппнащаоа; 
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ппажаоу пспба, првпј 

импресији, грещкама и 

шинипцима ппажаоа. 

 

 

ппмпёу инфпрмаципнп-

кпмуникаципних 

уехнплпгија уме да 

предсуави, прганизује и 

сурукуурира инфпрмације, 

преппзнаје ризике и 

пдпгпврнп ппсуупа); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе нашине 

рещаваоа прпблемских 

сиууација, уме да прпцени 

дпбре и лпще суране 

ппуенцијалних рещеоа, 

ушеник припрема примену 

рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа у 

прпблемским 

сиууацијама); 

Сарадоа (кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси раду 

групе и псувариваоу 

заједнишких циљева, 

акуивнп слуща и ппщуује 

сараднике, ангажује се у 

реализацији предузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада, ушесувује у 

преиспиуиваоу рада групе 

и дппринпси унапреѐеоу 

оенпг рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и заједнице, 

Пснпвне психишке 

ппјаве (прпцеси, 

пспбине и суаоа) – 

Ушеое и памёеое 

 

 

Уппзнаваое са 

дефиницијама ушеоа и 

памёеоа и оихпвпм 

ппвезанпщёу: 

Суицаое знаоа п 

врсуама ушеоа и 

памёеоа, кап и п 

урансферу ушеоа; 

Суицаое знаоа п 

факуприма кпји ууишу 

на пве прпцесе и п 

прпблемима прирпде 

памёеоа и 

забправљаоа; 

Уппзнаваое са 

психиплпщким 

прпблемима 

сведпшеоа 

Суицаое знаоа п 

мпуивацији за ушеое и 

меупдама успещнпг 

ушеоа и памёеоа 

Ушеник разликује врсуе ушеоа, 

преппзнаје их и псппспбљен  

је да наведе примере  из 

свакпдневнпг живпуа за сваку 

врсуу ушеоа; ушеник дефинище 

памёеое и забправљаое; 

преппзнаје факупре кпји ууишу 

на пве прпцесе; разликује 

врсуе памёеоа и оегпве 

прпмене (квалиуауивне и 

квануиуауивне); спреман је да 

примени  суешена знаоа и 

разлишиуе уехнике за 

унапреѐеое ушеоа и 

памёеоа; ушеник је мпуивисан 

за ушеое. 

Пснпвне психишке 

ппјаве (прпцеси, 

пспбине и суаоа) – 

Мищљеое и 

сппспбнпсуи 

 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

мищљеоа и улпгпм 

знаоа и искусува у 

мищљеоу. 

Суицаое знаоа п 

разлишиуим врсуама 

мищљеоа  

Суицаое знаоа п 

ппјму, знашају и 

Ушеник зна да дефинище и 

пбјасни ппјам мищљеоа и 

инуелигенције; ушеник 

разликује врсуе мищљеоа и 

пписује их; ушеник је 

псппспбљен да наведе 

примере за сваку врсуу 

мищљеоа; ушеник зна щуа је 

криуишкп мищљеое и спреман 
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предуслпвима 

криуишкпг мищљеоа.  

Уппзнаваое са врсуама 

мисапних пперација и 

оихпвим  развпјем  - 

свпјсува дешјег 

мищљеоа, свпјсува и 

пблици мищљеоа 

адплесценуа. 

Суицаое знаоа п ппјму 

инуелигенције, 

сурукуури 

инуелекууалних 

сппспбнпсуи, нашинима 

оихпвпг мереоа и 

индивидуалним 

разликама 

 

је да развија власуиуп; ушеник 

разликује мисапне пперације и 

суадијуме у развпју мищљеоа; 

зна пснпвне уеприје 

инуелигенције, разликује оене 

факупре и нашине мереоа 

инуелекууалних сппспбнпсуи; 

навпди пдреѐене кауегприје 

инуелекууалних сппспбнпсуи;  

примеоује суешена знаоа у 

свакпдневнпм живпуу;  

ппщуује друге, дппринпси 

уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има 

псеёаое припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже се 

за слпдиарнпсу и ушесувује 

у хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Пдгпвпран пднпс према 

здрављу (психишкпм и 

физишкпм) (ушеник 

преппзнаје знашај 

менуалне хигијене, ууицај 

емпција на психишкп 

здравље шпвека; ппзнаје 

мпгуёе ппследиёе 

кприщёеоа психпакуивних 

супсуанци и примене 

неадеквауних суимулаупра 

у бпрби прпуив умпра, 

бира здрав суил живпуа); 

Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву (ушеник 

разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да 

иденуификује и адекваунп 

предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине, 

уме да засуупа и искаже 

свпје идеје, да ууише на 

друге, крпз развпј вещуине 

јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и вещуине 

ПСИХПЛПГИЈА 

Пснпвне психишке 

ппјаве (прпцеси, 

пспбине и суаоа) - 

Емпције 

Суицаое знаоа п ппјму 

емпција, врсуама 

емпципналних суаоа, 

емпципналнпм 

реагпваоу и прганским 

прпменама при 

емпцијама; 

Уппзнаваое са 

разлишиуим 

психплпщким 

схвауаоима п прирпди 

емпција; 

Уппзнаваое са ппјмпм 

емпципналне 

инуелигенције; 

Суицаое знаоа п 

емпципналнпм 

реагпваоу крпз 

Ушеник зна щуа су емпције и 

разликује емпципнална суаоа; 

преппзнаје прганске прпмене 

кпје насуају при дпживљаваоу 

емпција; разликује схвауаоа п 

прирпди емпција и спреман је 

да се криуишки псврне на оих; 

ушеник зна щуа је 

емпципнална инуелигенција и 

псппспбљен је за развпј оених 

аспекауа; ушеник зна какп се 

емпције развијају и какп се 

нашин емпципналнпг 

реагпваоа меоа крпз живпуне 

циклусе; ушеник преппзнаје 

знашај емпција за менуалнп 

здравље; зна щуа је сурес и 

какп насуаје; кприсуи 
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разлишиуе живпуне 

циклусе; 

Суицаое знаоа п 

знашају емпција за 

менуалнп здравље. 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

разлишиуих сурауегија у 

превладаваоу суреса; 

Псппспбљаваое 

ушеника за развпј 

власуиуе емпципналне 

инуелигенције. 

сурауегије превладаваоа 

суреса; зна щуа су 

психпспмауске бплесуи, 

анксипзнпсу, фпбије, урауме и 

ПТСП и разликује оихпве 

симпупме. 

рещаваоа кпнфликауа, зна 

да кпмуницира); 

 

ПСИХПЛПГИЈА 

Пснпвне психишке 

ппјаве (прпцеси 

пспбине и суаоа) - 

Мпуивација 

Уппзнаваое са 

ппјмпвима кпји се 

везују за мпуивацију – 

ппуреба, жеља, уежоа, 

нагпн. 

Суицаое знаоа п 

врсуама мпуива –

разлишиуим 

криуеријумима за 

оихпву ппделу; 

Суицаое знаоа п 

хијерархији и развпју 

мпуива; 

Суицаое знаоа п 

фрусурацијама, и 

врсуама препрека кпје 

впде псујеёеоу 

мпуива; 

Суицаое знаоа п 

лишним (унуращоим) и 

спцијалним 

кпнфликуима и 

нашинима оихпвпг 

Ушеник дефинище ппјам 

мпуива и мпуивације; 

разликује ппјмпве кпји се 

везују за пвај прпцес; ушеник 

зна кпје су врсуе мпуива и 

криуеријуми за оихпву 

ппделу; спреман је да наведе 

кпнкреуне примере за сваку 

врсуу мпуива; ушеник зна кп је 

Маслпв и пписује хијерархију 

мпуива и разуме оен принцип; 

спреман је да се криуишки 

псврне на нивпе ппуреба у 

хијерархији мпуива; ушеник 

зна щуа су фрусурације и 

кпнфликуи; разликује врсуе 

препрека и уиппве кпнфликауа 

према Левину; преппзнаје 

нашине кпнсурукуивнпг 

рещаваоа лишних и 

спцијалних кпнфликауа; 

примеоује суешена знаоа у 

свакпдневним сиууацијама; 
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рещаваоа; 

Суицаое знаоа п 

ппјму, функцији 

механизама пдбране и 

оихпвим врсуама. 

зна щуа су механизми 

пдбране, Фрпјдпву 

дефиницију, разликује их, 

пписује и пбјащоава; 

преппзнаје их крпз примере и 

сам псмищљава  примере за 

сваки механизам пдбране; 

схвауа ппзиуивне и негауивне 

суране механизама пдбране;  

ПСИХПЛПГИЈА 

Инуереспваоа, суавпви 

и вреднпсуи 

Суицаое знаоа п 

инуереспваоима, 

суавпвима, 

вреднпсуима, 

вреднпсним 

пријенуацијама  и 

оихпвпм развпју и 

знашају; 

Разумеваое делпваоа 

суавпва на психишке 

прпцесе и ппнащаое; 

Суицаое знаоа п 

предрасудама, 

суерепуипима, 

кпнфпрмизму, 

уплеранцији; 

Суицаое знаоа п 

бпрби прпуив 

предрасуда, редукцији 

суерепуипа и развпју 

уплеранције; 

Уппзнаваое са 

ппјмпвима и знашају 

изушаваоа гласина, 

прппаганде, 

психплпщкпг рауа и 

јавнпг моеоа. 

Ушеник дефинище и 

пбјащоава ппјмпве 

инуереспваоа, суавпва и 

вреднпсуи; преппзнаје оихпве 

слишнпсуи и разлике; разуме 

делпваое суавпва на психишке 

прпцесе и ппнащаое; зна щуа 

су предрасуде и суерепуипи и  

спреман је да их редукује 

укпликп ппсупје увиѐајуёи 

оихпве негауивне суране; 

преппзнаје знашај бпрбе 

прпуив предрасуда;  зна щуа је 

кпнфпрмизам и криуишки 

размищља п оему; развија 

уплеранцију и прихвауаое 

разлишиупсуи крпз увиѐаое 

оихпвпг знашаја; зна щуа су 

гласине, разуме принцип 

прппаганде и психплпщкпг 

рауа; преппзнаје знашај јавнпг 

моеоа у друщувенпм 

функципнисаоу. 
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ПСИХПЛПГИЈА 

Лишнпсу – сурукуура, 

динамика, развпј 

лишнпсуи 

Разумеваое пспбе кап 

јединсувене, 

неппнпвљиве и 

слпжене прганизације 

психишких прпцеса и 

пспбина, кап и 

каракуерисуишнпг 

нашина ппнащаоа. 

Суицаое знаоа п 

сурукуури лишнпсуи – 

уемпераменуу, 

каракуеру, 

сппспбнпсуима, 

уелесним пспбинама, 

свесуи п себи 

Разумеваое динамике 

лишнпсуи 

Суицаое знаоа п 

шинипцима развпја 

лишнпсуи, 

спцијализацији и ппјму 

зреле лишнпсуи. 

Ушеник дефинище лишнпсу, 

преппзнаје и навпди пснпвне 

уиппве уемпераменуа (4), крпз 

примере ппнащаоа ушеник зна 

да преппзна уип уемпераменуа 

пспбе; ушеник уме да пбјасни 

сущуину каракуера и нашин 

оегпвпг фпрмираоа; дискууује 

п прпблему пдреѐиваоа 

уелесних пспбина кап факупра 

лишнпсуи; разликује ппјмпве 

иденуиуеуа и инуегриуеуа 

лишнпсуи; зна пснпвне пдлике 

уиппва лишнпсуи према Јунгу; 

аргуменупванп дискууује п 

узрпцима и извприма 

ппнащаоа људи; ушеник зна 

щуа је спцијализација 

лишнпсуи и кпји су пснпвни 

шинипци; преппзнаје знашај и 

вреднује ууицај свакпг агенса 

спцијализације;  ушеник прави 

разлику измеѐу 

каракуерисуика зреле  и 

незреле лишнпсуи. 

  

ПСИХПЛПГИЈА 

Теприје лишнпсуи Суицаое знаоа п 

разлишиуим уепријама 

лишнпсуи, оихпвим 

предсуавницима и 

кљушним ппјмпвима. 

Ушеник навпди, пбјащоава и 

преппзнаје пснпвне уеприје 

лишнпсуи; 

Ушеник зна оихпве 

предсуавнике; кприсуи наушну 

уерминплпгију у оихпвпм 

пписиваоу; кприсуи криуишкп 

мищљеое у пукриваоу 

пснпвних хиппуеза у 

исураживаоу лишнпсуи. 
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ПСИХПЛПГИЈА 

Ппремеёаји психишкпг 

живпуа и ппнащаоа 

Суицаое знаоа п 

измеоеним суаоима 

свесуи; 

Суицаое знаоа п 

пблицима 

неприлагпѐенпг 

ппнащаоа и бплесуима 

зависнпсуи; 

Суицаое знаоа п ппјму 

и врсуама психишких 

ппремеёаја, оихпвим 

симпупмима и 

нашинима лешеоа; 

Уппзнаваое са 

нашинима превенције 

психишких ппремеёаја 

кап аспекуима 

менуалне хигијене; 

Уппзнаваое са ппјмпм 

респцијализације и 

ппнпвнпг укљушиваоа 

пспба пбплелих пд 

психишких ппремеёаја 

у друщувени живпу. 

Ушеник зна щуа су измеоена 

суаоа свесуи и разликује 

спаваое, хипнпзу и дејсува 

психпакуивних супсуанци на 

психишкп функципнисаое 

пспбе; ушеник пбјащоава и 

пписује пдлике 

неприлагпѐених пблика 

ппнащаоа; ппвезује суешена 

знаоа из психплпгије са 

правним аспекуима пвпг 

прпблема; ушеник зна щуа су 

психишки ппремеёаји, ппзнаје 

кпраке у прпцедури оихпвпг 

дијагнпсуикпваоа; разликују 

психпзе, неурпзе и ппремеёаје 

каракуера – преппзнаје 

симпупме, увиѐа разлике у 

функципнисаоу људи у пднпсу 

на уп кпји је ппремеёај 

присууан; навпди мпгуёе 

нашине лешеоа психишких 

ппремеёаја; ушеник 

преппзнаје знашај менуалне 

хигијене; пслпбпѐен је 

предрасуда; спреман је да 

крпз разлишиуе акуивнпсуи 

ушесувује у превенцији бплесуи 

зависнпсуи и неприлагпѐених 

пблика ппнащаоа; ушеник зна 

врсуе превенције и зна щуа се 

ппдразумева ппд 

респцијализацијпм лишнпсуи. 

 

ПСИХПЛПГИЈА 

Пспба у спцијалнпј 

инуеракцији  - 

Кпмуникација 

Уппзнаваое са 

кпмуникацијпм кап 

спцијалнпм 

Ушеник зна щуа је 

кпмуникација, у шему се 

пгледа оен знашај и какп је 
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инуеракцијпм; 

Уппзнаваое са 

знашајем кпмуникације 

у свакпдневнпм и 

прпфесипналнпм 

живпуу; 

Суицаое знаоа п 

прпцесу кпмуникације 

и врсуама 

кпмуникације; 

Уппзнаваое са 

прпцеспм насуанка 

несппразума у 

кпмуникацији; 

Суицаое знаоа п 

асеруивнпсуи, ја гпвпру 

и сампппузданпм 

реагпваоу; 

Уппзнаваое са 

принципима 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

уекап исупријски развпј; уме 

да наведе пснпвне елеменуе 

кпмуникаципнпг прпцеса; 

разликује каракуерисуике 

вербалне и невербалне 

кпмуникације; ушенк зна да 

наведе факупре кпји дпвпде 

дп несппразума и пбјасни 

нашине оихпвпг негауивнпг 

делпваоа пп насуавак 

кпмуникације; демпнсурира 

уехнике успещне 

кпмуникације; ; ушеник зна да 

пбјасни ппјам асеруивнпсуи – 

сампппузданпг реагпваоа и да 

демпнсурира асеруивнп 

ппнащаое; ушеник је спреман 

да примеоује кпнсурукуивну 

кпмуникацију у раду са 

клијенуима, уе да кприсуи 

спцијалну инуелигенцију у 

прпфесипналнпј 

кпмуникацији. 

ПСИХПЛПГИЈА 

Пспба у спцијалнпј 

инуеракцији –  

Живпу у групи 

Суицаое знаоа п ппјму 

групе и врсуама група;  

Уппзнаваое са 

фпрмираоем група, 

групних нпрми и 

групне сурукууре; 

Суицаое знаоа п ппјму 

рукпвпѐеоа группм и 

уиппвима рукпвпѐеоа; 

Суицаое знаоа п 

групним прпцесима и 

оихпвим 

каракуерисуикама и 

Ушеник дефинище ппјам групе, 

навпди криуеријуме и врсуе 

група; спреман је да разврсуа 

разлишиуе групе према 

криуеријумима ппделе; схвауа 

прпцес фпрмираоа група и 

знашај групних нпрми; зна щуа 

је групна сурукуура и 

примеоује суешена знаоа на 

ппису група кпјима и пн сам 

припада; зна щуа се 

ппдразумева ппд 

рукпвпѐеоем группм и 
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знашају. разликује уиппве рукпвпѐеоа; 

спреман је да да криуишки 

псвруа за сваки уип 

рукпвпѐеоа; навпди групне 

прпцесе и уме да их пбјасни и 

наведе оихпв знашај; зна щуа 

је успещна и ефикасна група; 

псппспбљен је да примени 

суешена знаоа за бпље 

функципнисаое група кпјима 

припада. 

ПСИХПЛПГИЈА 

Пспба у спцијалнпј 

инуеракцији –  

Људи у маси 

Уппзнаваое са ппјмпм 

и суицаое знаоа п  

каракуерисуикама 

маспвних скупина, 

спцијалних ппкреуа и 

маспвнпг ппнащаоа; 

 

Ушеник зна щуа је маспвнп 

ппнащаое и щуа су маспвне 

скупине; ушеник разликује 

маспвне скупине – публику, 

гпмилу, мнпщувп; зна оихпве 

каракуерисуике; ушеник зна 

щуа су спцијални ппкреуи и 

кпји мпгу биуи циљеви 

оихпвпг ппсупјаоа; разликује 

спцијалне ппкреуе и навпди 

оихпве пдлике;  

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка (херуисуишки разгпвпр);  демпнсураципна меупда;  меупда рещаваоа прпблема  

Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали за акуивнпсуи на шасу (папири са задацима, уабеле за пппуоаваое, уексупви са прпблемским 

сиууацијама);  мауеријал са презенуација; аудип-визуелна насуавна средсува (кпмпјууер, прпјекупр, ТВ, видеп снимци),  инуернеу публикације 
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ЛИТЕРАТУРА: Пснпви раднпг права, Јелена Ђуриё, Пснпви раднпг права, за други разред правне, екпнпмске и ппслпвне щкпле, Завпд за учбенике, 2015 
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Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
сн

и
ви

 р
ад

н
п

г 
п

р
ав

а 

Увпдни ппјмпви раднпг 
права 

Суицаое знаоа п 
исупријскпм кпнуексуу 
насуанка раднпг права 
и фпрмираое суавпва 
п знашају правнпг 
регулисаоа раднпг 
пднпса. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
ппјам раднп правп, разликује 
предмеу и садржину раднпг 
права, пбјасни услпве и 
разлпге занасуанак раднпг 
права, разликује фазе у развпју 
раднпг права, пбјасни месуп и 
знашај раднпг права у правнпм 
сисуему Републике Србије. 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Пбављаое 
пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 
 
 

Српски језик, 
Инфпрмауика, 
Ппслпвна и службена 
кпресппнденција 

Извпри раднпг права 
 
 

Суицаое знаоа п 
извприма раднпг 
права и сппспбнпсуи 
за оихпву примену и 
развијаое суавпва и 
вреднпсуи знашајних 
за живпу у 
савременпм друщуву. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
ппјам извпри раднпг права, 
разликује дпмаёе, 
меѐунарпдне, државне и 
ауупнпмне извпре раднпг 
права, пбјасни ппјам 
кплекуивни угпвпр п раду и 
оегпв пднпс према закпну, 
пбјасни предмеу, садржину и 
угпвпрне суране кпд 
кплекуивних угпвпра, пбјасни 
ппсуупак закљушиваоа 
кплекуивнпг угпвпра. 

Радни пднпс Суицаое пснпвних 
знаоа п раднпм 
пднпсу и 
псппспбљаваое за 
израду разлишиуих 
врсуа угпвпра у 
пбласуи рада 
 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
ппјам радни пднпс елеменуе 
раднпг пднпса, заппсленпг и 
ппслпдавца услпве за 
засниваое раднпг пднпса, 
разликује изабрана и 
ппсуављена лица, сасуави 
угпвпр п привременим и 
ппвременим ппслпвима и 
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вплпнуерскпм раду. 

Засниваое раднпг 
пднпсa 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за 
спрпвпѐеое ппсуупка 
засниваоа раднпг 
пднпса и израду 
прауеёе 
дпкуменуације 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: разликује 
ппщуе и ппсебне услпве за 
засниваое раднпг пднпса, 
ппсуупак засниваоа, елеменуе 
пгласа, сасуави пглас и ЦВ или 
угпвпр п раду, разликује радни 
пднпс на пдреѐенп и 
непдреѐенп време. 

Расппреѐиваое и 
вищак заппслених 
 
 

Суицаое знаоа п 
врсуама 
расппреѐиваоа и п 
правима вищка 
заппслених 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: знашај 
расппреѐиваоа и врсуе 
расппреѐиваоа заппслених, 
ппјам вищка заппслених и 
прпграм рещаваоа и улпгу 
синдикауа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, у групама 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка меупда, исураживашки меупд 
Насуавна средсува: учбеник, кабинеу 

 

 

БИРПТЕХНИКА 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Бирпуехника, Љ.Мирпсављевиё, С.Игоаупвиё, Бирпуехника за II и III разред правне и бирпуехнишке щкпле, Завпд за издаваое 

учбеника, 2006 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

Б
и

р
п

уе
хн

и
ка

 

Ппјам канцеларијскпг 
ппслпваоа – услпви, 
мауеријал и  прибпр 
 

Уппзнаваое ушаника 
са услпвима рада, 
канцеларијским 
ппурпщним. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: пбјасни 
примену канцеларијскпг 
мауеријала и прибпра,  врсуе 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Пбављаое 

Српски језик, 
Инфпрмауика, 
Ппслпвна и службена 
кпресппнденција 
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 мауеријалпм, 
савременпм уехникпм 
и принципима рада 
при пбављаоу 
админисурауивнп-
канцеларијских 
ппслпва 

харуија, ппурпщни 
мауеријала кпји се праве пд 
харуије, дискеуе, пешауи, 
жигпви, щуамбиљи. 

пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Евиденципна средсува 
 

Уппзнаваое средсуава 
евиденције и сисуема 
класификације 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: пбјасни 
ппјам евиденција и врсуе 
(пувпрена, кадрвска, 
календар, дежурсувп, 
преглед пбавеза за 
пдреѐени временски 
перипд) и евиденципна 
средсуава (коига, карупуека) 

Раднп ппсуупак са ппщупм Уппзнаваое нашина 
пријема, 
евиденуираоа и 
админисурауивнп-
уехнишке пбраде 
уекуёе ппщуе у 
прганима управе, 
прганизацијама и 
другим инсуиууцијама 
 
 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: преппзна 
снпвне фазе у раду са 
ппщупм и акуима, примена 
класишнпг делпвпдника, 
архивираое, пупремаое 
ппщуе. 

Средсува за кпмуникацију 
 
 

Уппзнаваое са разним 
средсувима везе и 
меёуспбнпг 
сппразумеваоа, 
пдрпснп са 
средсувима 
савремене 
манцеларијске 
механизације и 
ауупмауизације 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: пбјасни 
ппјам и знашај канцеларијске 
механизације и 
ауупмауизације, преппзна 
уреѐаје кпји се кприсуе за 
писаое и за пбраду ппщуе и 
акауа. 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, у групама 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка меупда, исураживашки меупд 
Насуавна средсува: учбеник, кабинеу 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНИ ТЕХНИШАР - III РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, не Науаща Суанкпвиё-Щпщп, мр Мина Ђуриё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                              др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Виплеуа Кецман, Миланка Васиљевиё, Валенуина Парпвиё, Јелена Срдиё, Свеулана Вулиё: Грамауика 

                             Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за уреёи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

 

Исхпди  ушеоа 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Мпдерна 

 

 

•Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Разумеваое 

жанрпвске инпвације 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Уппзнаваое са 

пснпвним пдликама 

правца, 

предсуавницима 

српске и еврппске 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•разуме уексупве из 

српске мпдерне 

ппезије и ппщуе 

кулуурне бащуине 

•наведе пдлике 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Рещаваое прпблема 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Психплпгија 

•Спциплпгија 

•Филпзпфија 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Теприја коижевнпсуи 

•Реуприка 

•Журналисуика 
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мпдерне и оихпвим 

делима 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

• упши и уумаши 

мпдерне елеменуе у 

изразу и фпрми 

коижевнпг дела 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

•разуме уппуребу 

разлишиуих гпвпрних 

суилпва 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Фпнплпгија 

•Мпрфплпгија 

•Синуакса 

•Лингвисуика 

Меѐурауна и рауна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пдликама 

меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

•Упуёиваое на 

исураживашки и 

криуишки пднпс према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое за 

сампсуалнп шиуаое, 

дпживљаваое, 

разумеваое, уумашеое 

и пцеоиваое 

коижевнпг дела 

•Ппдсуицаое на 

криуишкп мищљеое 

•Уппзнаваое ушеника 

•схвауи пднпсе 

ппјединца и свеуа 

•наведе пдлике 

правца, предсуавнике 

и оихпва дела 

•наведе манифесуе, 

коижевне ппкреуе и 

сурује у коижевнпсуи 

измеѐу два рауа 

•разуме ппеуику 

сумаураизма 

•усппсуави узајамни 

пднпс измеѐу 

коижевних дела и 

времена у кпјем су 

насуала 

•сппзна разлишиупсу 

коижевних врсуа у 

суваралащуву писаца 
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са ппјавама у Еврппи и 

кпд нас крајем XIX века 

и у првпј пплпвини XX 

века 

•Изграѐиваое 

мпралних свпјсуава 

ушеника 

еппхе 

•анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа 

и суавпве 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Лекуира •Прпщиреое ппщуе 

кулууре 

•Уппзнаваое 

коижевне умеунпсуи 

•Развијаое криуишкпг 

пднпса према 

суварнпсуи 

•Исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

 

 

•развија сампсуалнпсу 

у рецепцији 

коижевних дела 

•има изграѐен 

есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела 

•схвауи какви се 

пднпси пукривају 

измеѐу ппјединца и 

свеуа 

•сппзна есуеуске, 

мпралне, језишке и 

кулуурне вреднпсуи 

пдреѐенпг коижевнпг 

дела 

Твпрба реши 

 

 

•Пракуишнп усвајаое 

пснпвних ппјмпва п 

извпѐеоу (деривацији) 

реши 

•Савладаваое 

пснпвних ппјмпва  п 

увпрби слпженица и 

пплуслпженица 

•Сисуемауизпваое 

знаоа п пснпвним 

правилима граѐеоа 

•преппзна прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

•примени пснпвне 

принципе увпрбе реши 
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реши 

Лексикплпгија 

 

 

•Уппзнаваое ушеника 

са пснпвама 

лексикплпгије 

•Прпщириваое знаоа 

из лексике и 

функципналних 

суилпва 

•Разумеваое 

најважнијих префикса 

и суфикса ппреклпм из 

класишних језика 

•Усвајаое знаоа п 

уерминплпгији и 

уерминима 

•Уппзнаваое са 

пснпвним ппјмпвима п 

фразеплпгији и 

фразеплпщким 

јединицама 

•преппзна и пдреди 

вреднпсу лексеме 

•уме да се служи 

решницима 

•наведе примере 

синпнима, хпмпнима, 

анупнима, жаргпна… 

 

Синуакса •Усвајаое знаоа п 

синуакси 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•Унапреѐиваое 

језишких сппспбнпсуи и 

знаоа суешених у 

преухпдним 

разредима 

•зна све нашине 

граѐеоа реши 

•ппседује знаоа п 

језику и језишкпј нпрми 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 

сиууацијама 

  

Правппис •Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа 

из језика и правпписа у 

складу са језишкпм 

•примени правпписна 

правила у писаоу 

слпженица, 

пплуслпженица и 

синуагми 
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нпрмпм •скраёује реши у 

складу са правпписним 

правилима 

•зна грамауишкп и 

правпписнп правилнп 

изражаваое у усменпј 

и писанпј 

кпмуникацији 

Кулуура изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое 

ушеника да уепријска 

знаоа из грамауике и 

правпписа примеоује 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

•Уппзнаваое ушеника 

са језикпм кап 

гласпвним сисуемпм 

кпји се псуварује 

усменим и писаним 

пууем 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика уз 

ппмпё језишких вежби 

•Ууемељиваое 

насуаве писменпсуи и 

насуаве грамауике на 

језишким вежбаоима 

•Ууврѐиваое меупда и 

нашина сувараоа у 

еуапама писанпг 

задаука 

•Псппспбљаваое 

ушеника да у писменим 

сасуавима правпписна, 

језишка и суилска 

вежбаоа суављају у 

•у ппупунпсуи усваја 

кулууру усменпг и 

писанпг изражаваоа 

пп нпрмама и 

суандардима српскпг 

коижевнпг језика 

•влада вещуинама 

гпвпреоа и писаоа у 

разлишиуим 

кпмуникауивним 

сиууацијама 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 

•негује правилнп 

усменп и писанп 

изражаваое 

суандардним језикпм 

•изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе и сппсувене 

вреднпсуи у усменпм и 

писанпм изражаваоу 
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службу пракуишних 

писаних псувареоа 

•Псппспбљаваое 

ушеника да ефикаснп 

кпмуницира 

•Развијаое језишке 

кулууре ушеника кап 

пснпве за разумеваое 

и усвајаое пбразпвних, 

васпиуних и 

умеунишких вреднпсуи 

кап ппрука 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое 

ушеника за квалиуеунп 

усменп и писанп 

изражаваое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4;  2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 
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2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

 

U 1 A world of 

difference 

 

 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое 

даупг квиза 

-раѐеое анкеуе у 

пдељеоу 

-шиуаое и аналза  

уексуа Welcome to our 

world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  

усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 
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U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад 

и 

пбразпваое) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да пписују 

разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим 

прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое 

садащоих времена  

-пбрада пасивнпг 

пблика садащоих 

времена 

-анализа неппзнаупг 

уексуа 

-писаое писама и 

мејлпва  

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  

усвпјене лексике 

приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима. Ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу 

здравпг и безбеднпг 

пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман 

је да се акуивнп 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

(Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive 

Voice of Past Simple 

Tense 

, и израза used to 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 
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-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

- Дискуупваое п 

умеунпсуи и ппзнауим 

свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 

used to  

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

 

ангажује у защуиуи и 

унапреѐеоу квалиуеуа 

живпуа у заједници.  

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

свеуу бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима 

ппслпдаваца. 

 

 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и 

ппреѐеое пбразпвних 

сисуема у разлишиуим 

земљама, али и у 

разлишиуим 

временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое 

нашина на кпји 

уинејчери данас живе, 

и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое 

ушеника да разумеју 

уексу п живпуу у 

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  
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2060.гпдини, 

усвајаоем предвиѐене 

лексике и грамауишких 

сурукуура 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве 

предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе , уппуребљујуёи 

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 

 

U6 What matters to me -Пбрада и акуивна 

примена 

инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји 

се заврсавају на –ing/ -

ed , слпженице и 

прилпге 

-шиуаое и анализа 

уексуа везанпг за 

разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My 

разумеваое, 

сажимаое и 

препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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kitchen 

-дискусија п пбишајима 

у Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу 

са пбишајима щирпм 

свеуа 

- писаое реклама и 

пгласа 

 

U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, 

сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм 

за фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, 

Passive Voice, кап и 

фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 

 

ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: ИСТПРИЈА ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ ДРУЩТВЕНП-ЈЕЗИШКПГ СМЕРА , др Впјин Дабиё, др Михаел Ануплпвиё, Дущан Пмшикус ,  издавашКлеу  
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  И
С

ТП
Р

И
ЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРППA ПД XV ДП 

XVIII ВЕКА 

 

усвајаое пснпвних знаоа п 

исуприји кап науци и насуавнпм 

предмеуу; 

развијаое сппспбнпсуи 

разумеваоа исупријскпг времена, 

прпсупра и уппуребе исупријске 

лиуераууре и уерминплпгије; 

уппзнаваое ушеника са свим 

врсуама исупријских извпра и 

указиваое на неппхпднпсу 

криуишкпг присуупа 

инфпрмацијама кпје су у оима 

садржане; 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе; 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

и исупријскпг мищљеоа и 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

дефинище кпји временски 

перипд пбухвауа раздпббље 

нпввпг века 

 

Разуме знашај наушнп-

уехнишких пукриёа: 

 

Пбјасни узрпке и ппследице 

великих гепграфских пукриёа 

 

Наведе имена најзнашанијих 

мпрплпваца 

Ппзнаје пснпвне 

каракуерисуике 

капиуалисуишке прпизвпдое 

 

 

Схвауи каква је разлика 

измеѐу суарпг и нпвпг 

ппгледа на свеу пднпснп 

укаже на разлпге нпвих 

ппјава у кулуури 

Набрпји најисуакнууије 

предсуавнике хуманизма и 

ренесансе  

Пбјасни узрпке кпји су дпвели дп 

верских ппкреуа  

 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

 

Кпмуникација 

 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у  

демпкраускпм 

друщуву 

 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 

       Српски језик и 

коижевнпсу: 

 

 

    Спциплпгија 

 

   Граѐанскп васпиуаое 

 

    Гепгргафија 

 

     Ликпвна кулуура 



 820 

псппспбљаваое ушеника за 

прпцес перманенунпг 

пбразпваоа;ушеник уреба да се 

заинуересује за прпушаваое 

прпщлпсуи, за прпушаваое других 

кулуура, да се уши изнпщеоу 

аргуменауа и разлишиуих 

мищљеоа, кап и да се мпуивище 

за изушаваое наципналне 

исуприје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПСПЛУТИСТИШКЕ  

    МПНАРХИЈЕ 

 (XVI–XVIII век) 

 

 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе; 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

и исупријскпг мищљеоа и 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

 

 се уппзна са пснпвним 

Каракуерисуикама апсплууне 

мпнархије; 

укаже на специфишнпсуи 

буржпаских ревплуција; 

пбјасни ппјам прпсвеуиуељсува; 

уппреди апсплууизам у Аусурији, 

Прускпј и Русији 

СРПСКИ НАРПД ППД 

ПСМАНСКПМ 

ВЛАЩЋУ (XVI–XVIII 

век) 

 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе; 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

и исупријскпг мищљеоа и 

 пбразлпжи каквп је билп 

државнп и друщувенп уреѐеое 

Псманлијскпг царсува; 

 зна кпји су нарпди на Балканскпм 

пплупсурву примили ислам; 

ппище Прву и Другу сепбу Срба; 

упши разлику у нашину живпуа у 

Србији и Црнпј Гпри за време 



 821 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

 

псманлијске власуи; 

разуме улпгу Пеёке пауријарщије 

и оен пднпс према псманлијскпј 

власуи и цариградскпј  

пауријарщији; 

пбјасни узрпке кпји су дпвели дп 

ппадаоа привреде;наведе 

пблике пуппра ппкпренпг 

хрищёанскпг суанпвнищува према 

псманлијскпј власуи;                                                                                  

СРБИ ППД 

ХАБЗБУРЩКПМ И 

МЛЕТАШКПМ 

ВЛАЩЋУ (XVI–XVIII 

век) 

 

 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе; 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

и исупријскпг мищљеоа и 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

 схвауи какав је бип  пплпжај Срба 

и других   нарпда ппд влащёу  

Хабзбурщке мпнархије и  

Млеуашке републике; 

 пбјасни сепбе Срба и  оихпв 

пплпжај у Впјнпј   крајини, 

Цивилнпј Хрваускпј, Славпнији и  

Далмацији; 

ЕВРППА И СВЕТ ПД 

КРАЈА XVIII ДП 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГПДИНА XIX ВЕКА 

 

 

 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

ппзнаје најзн. уехнишка пукриёа, 

крајем 18 и ппшеукпм 19 века; 

упши прпмене у сурукуури 

друщува; 

  укаже на узрпке кпји су 

дпвели дп рауа за Независнпсу 

Севернпамеришких кплпнија; 
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и исупријскпг мищљеоа и 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

 

 

уппзна друщувене и пплиуишке 

прилике у Францускпј упши 

иупкпм ревплуције; 

пбјасни у шему је знашај 

Француске буржпаске 

ревплуције; 

схвауи какве су прпмене насуале у 

Францускпј накпн пада 

јакпбинаца; 

 разуме какав је бип каракуер 

Напплепнпве  владавине; 

зна пдлуке Бешкпг   кпнгреса и 

улпгу Свеуе алијансе; 

 ппище кпји су дпгаѐаји 

прпузрпкпвали ппшеуак 

ревплуција у Еврппи 1848/49. 

гпдине; 

наведе специфишнпсуи и  знашај 

ревплуципнарних  збиваоа 

1848/49. гпдине; 

анализира дпгаѐаје кпји су 

дпвели дп уједиоеоа Иуалије и 

Немашке 

 

НАЦИПНАЛНИ 

ППКРЕТИ НА 

БАЛКАНУ ПД КРАЈА 

XVIII ДП 

СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГПДИНА XIX ВЕКА 

уппзнаваое са знашајним 

дпгаѐајима, прпцесима и 

лишнпсуима пплиуишке, 

екпнпмске и кулуурне исуприје, 

кпји су пбежили пдреѐене 

исупријске еппхе; 

развијаое сппспбнпсуи криуишкпг 

и исупријскпг мищљеоа и 

лпгишкпг закљушиваоа; 

афирмација аргуменупванпг 

дијалпга; 

ууицаое на фпрмираое лишнпсуи 

пслпбпѐене пд неурпељивпсуи, 

ппище прилике  у Бепградскпм 

пащалуку упши Првпг српскпг 

усуанка; 

пбјасни каракуер и знашај Првпг и 

Другпг српскпг усуанка; 

схвауи друщувенп- пплиуишке 

прилике у Србији за време 

владавине кнеза Милпща 

Пбренпвиёа; 

 наведе какав је напредак 

дпживела Србија за време 

Усуавпбраниуељске владавине; 

упши знашај владавине кнеза 

  



 823 

ксенпфпбије, предрасуда и 

наципналисуишких идеала; 

оегпваое демпкрауских пблика 

ппнащаоа, верске и наципналне 

уплеранције; 

 

 

Михаила Пбренпвиёа; 

вреднује знашај српских 

суваралаца и развпј кулууре кпд 

Срба дп средине 19 века; 

пбразлпжи какп је дпщлп дп 

сувараоа црнпгпрске државе; 

 се уппзна са другпм владавинпм 

Михаила Пбренпвиёа; 

 ппкуща да рещи ппвпд за убисувп 

Михаилпвп; 

 анализира суаое у Србији ппсле 

Михаилпве смруи; 

ппище перипд владавине 

намеснищува; 

разуме наципналну пплиуику кпју 

је впдип Михаилп пд 1860. Дп 

1868 

пбјасни каракуерисуике 

владавине Милана Пбренпвиёа; 

анализира ппјам германизације и 

да зна да га пбјасни; 

пбјасни зашај Сабпра, рад 

пплиуишких суранака и пплиуишки 

живпу у Хабзбурщкпј мпнархији; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: :  фрпнуални; групни ; рад у парпвимa ; уимски ; индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке   ●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних радпва 

Насуавна средсува: цруеж ;дијаграм ;каруа ;графикпн ;мулуимедијална презенуација; филмпви 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа  

Пснпвни нивп:  

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних исупријских и ппјмпва исупријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кприсуи хрпнплпщке уермине у пдгпварајуёем исупријскпм и савременпм кпнуексуу. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје исупријски прпсупр на исупријскпј каруи. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсуи и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгаѐаје из ппщуе и наципналне исуприје. 
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2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсуалнп прикупља и разврсуава разлишиуе извпре инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи у функцији исураживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппсупје разлишиуа виѐеоа исуе исупријске ппјаве на пснпву ппреѐеоа вище исупријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, суерепуипе, прппаганду и друге видпве присураснпсуи у уумашеоу исупријских ппјава у исупријским и савременим 

извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп инуерпреуира исупријски нарауив и саппщуава резулуауе сампсуалнпг елеменуарнпг исураживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщуава резулуауе елеменуарнпг исураживаоа уз уппуребу уексууалне word даупуеке (фајла). 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје исупријску димензију савремених друщувених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Иденуификује улпгу исупријских лишнпсуи у пбликпваоу савремене државе и друщува. 

2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према кулуурнп-исупријскпм наслеѐу сппсувенпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сеёаоа на важне лишнпсуи, дпгаѐаје и ппјаве из прпщлпсуи нарпда, држава, инсуиууција. 

2.ИС.1.3.5. Упшава елеменуе инуеркулууралних пднпса и преппзнаје вреднпсуи друщува заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 

2.ИС.1.3.6. Ппреди исупријски и савремени кпнуексу ппщупваоа људских права и акуивнп ушесувује у инуеркулууралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елеменуе и ппследице исупријских кпнфликауа и криза са циљем развијаоа уплеранције, кулууре дијалпга и 

сензибилиуеуа за спрешаваое ппуенцијалних кпнфликауа. 

Средои нивп:  Следеёи искази пписују щуа ушеник зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласуи. 

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсуи пдреѐених исупријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује исупријске ппјаве на исупријскпј каруи и преппзнаје исупријски прпсупр на гепграфскпј каруи. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсуи, прпцесе, ппјаве, дпгаѐаје из наципналне и ппщуе исуприје. 

2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релеванунпсу и квалиуеу разлишиуих извпра инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи и примеоује их у исураживаоу и 

презенуацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, суерепуипе, прппаганду и друге видпве присураснпсуи у уумашеоу исупријских ппјава у исупријским и савременим 

извприма инфпрмација и упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишиупг исупријскпг урајаоа и упшава слишнпсуи и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и исупријски 

кпнуексу. 

Напредни нивп: Следеёи искази пписују щуа ушеник зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласуи. 

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпсу исупријскпг прпсупра у разлишиуим перипдима, уз уппуребу исупријске, гепграфске и савремене 

пплиуишке каруе. 

2.ИС.3.1.2. Криуишки прпсуѐује важне прпцесе, ппјаве, дпгаѐаје и лишнпсуи из ппщуе и наципналне исуприје. 

2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву исураживаоа разлишиуих извпра инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи. 
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2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсуи и разлике у уумашеоима исуе исупријске ппјаве на пснпву разлишиуих исупријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резулуауе сампсуалнпг елеменуарнпг исураживаоа и аргуменупванп брани изнеуе суавпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презенуује резулуауе елеменуарнпг исураживаоа уз уппуребу нпвих уехнплпгија. 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у исупријскпм кпнуексуу и на пснпву дпбијених резулуауа извпди закљушке. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 
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есуеуских вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

 

 

ПДБПЈКА 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи кап 

урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  
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Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Maуемауика 3,Збирка задаака и уесупва  за уреёи разред гиназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 3 

и 4,збирка задауака за 3. И 4. Разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Мауемауика 

1.Пплиедри 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пплиедрима  

• израшуна пбим и ппврщину 

фигура у равни (квадрау, 

правпугапник, правилан 

щесупугап, круг) 

• разликује правилне пплиедре 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле 

и израшуна ппврщине и 

запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде 

(једнпсуавнији задаци) 

•средои нивп 

задауака,кпмбинација два 

уела,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Рещаваое прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсу

впм и 

инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физи

кпм 
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2.Пбруна уела 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пбруним уелима 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле 

иизрашуна ппврщине и запремине 

правпг ваљка, купе, зарубљене 

купе и лппуе 

• пдреди ппврщину једнпсуавних 

равних пресека уела 

• Рпуација гепмеуријских 

фигура,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине насуалих уела 

• средои нивп 

задауака,кпмбинација два 

уела,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине насуалпг уела 

3.Аналиуишка 

гепмеурија у 

равни 

Суицаое пснпвних 

знаоа п аналиуишкпј 

гепмеурији 

 

 

примени Гауспв алгприуам на 

рещаваое сисуема линеарних 

једнашина(3*3) 

• израшуна расупјаое измеѐу две 

уашке и пбим урпугла акп су дауе 

кппрдинауе оегпвих уемена 

• разликује ппщуи пблик 

једнашине 

праве пд екплициунпг пблика и 

преведе један запис у други 

• пбјасни пплпжај праве у 

кппрдинаунпм сисуему у 

зависнпсуи пд кпефицијенауа k и n 

• пдреди једнашину праве 

пдреѐену даупм уашкпм и дауим 

кпефицијенупм правца 

• пдреди једнашину праве 

пдреѐену 

дауим двема уашкама 

• примени услпв нпрмалнпсуи и 

услпв паралелнпсуи две праве 

• пдреди угап кпји заклапају две 

праве 
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• израшуна расупјаое уашке пд 

праве 

• преведе ппщуи пблик једнашине 

кружнице у канпнски 

• пдреди ценуар и пплупрешник 

кружнице 

• пдреди једнашину кружнице из 

задауих услпва – једнпсуавнији 

примери 

• испиуа меѐуспбни пплпжај 

праве 

и кружнице 

• пдреди једнашину уангенуе 

кружнице из задауих услпва  

•Криве другпг реда-ј-на 

елипсе,хипербпле и парабпле 

4.Низпви 

 

 

• Уппзнаваое са ппјмпм 

низа 

• Разумеваое ппјмпва 

ариумеуишки и 

гепмеуријски низ и 

примена на кпнкреуне 

прпблеме 

• преппзна ппщуи шлан низа када 

су дауи ппшеуни шланпви низа 

(једнпсуавнији примери) 

• преппзна ариумеуишки низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана, 

првпг шлана и диференције низа 

• израшуна збир првих n шланпва 

ариумеуишкпг низа 

• преппзна гепмеуријски низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана 

и првпг шлана и кплишника низа 

• израшуна збир првих n шланпва 

гепмеуријскпг низа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: рпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Насуавна средсува: :уабла,збирка,учбеник,писани мауеријал,уаблеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  
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2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

ЛПГИКА 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Лпгика за III разред гимназије и правнп-бирпуехнишке щкпле, Михаилп Маркпвиё,Завпд за учбенике и насуавна средсува,  2006. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   Лпгика 

 

Предмеу лпгике 

 

 

Суицаое знаоа п 

ппсуанку и развпју лпгике 

и ппреклу оенпг имена 

Уппзнаваое са  пднпспм 

лпгике, филпзпфије и 

науке и знашајем 

изушаваоа лпгике 

Ушеник ёе знауи да 

разликује лпгику пд 

психплпгије и других 

српдних дисциплина 

 Знаёе да наведе све еуапе у 

исупријскпм развпју лпгике 

пд Арисупуела дп данас 

Знаёе да наведе друге 

филпзпфске 

дисциплине,оихпве 

предмеуе прпушаваоа и 

разлику у нашину 

прпушаваоа измеѐу лпгике 

и науке 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(Ушеник уме да 

примеоује знаое у 

пбласуима  

разлишиуих наука и у 

разлишиуим 

сиууацијама;разликуј

е шиоенице пд 

инуерпреуација, 

знаоа пд 

верпваоа;преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену 

уезу,разликује и 

вреднује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи 

 

 

Кпмуникација 

(Ушеник влада 

разлишиуим 

видпвима 

 

Прирпдне науке 

( физика, хемија, биплпгија) 

Психплпгија 

Српски језик и коижевнпсу 

Исуприја 

Ликпвна и музишка умеунпсу 

Мауемауика 

 

Прпблеми сазнаоа 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

криуеријумима, 

извприма и 

мпгуёнпсуима сазнаоа 

Разликпваое врсуа 

сазнаоа 

Разумеваое пднпса 

измеѐу мищљеоа и 

језика, знака и симбпла 

 

Ушеник ёе знауи да наведе и 

пбјасни сва шеуири 

криуеријума сазнаоа, да  

разликује шула, разум и 

инууицију кап извпре 

сазнаоа и да ууврди суепен  

верпдпсупјнпсуи разлишиуих 

врсуа сазнаоа 

Ушеник ёе суеёи увид у 

слпженпсу пднпса измеѐу 

мищљеоа и језика и знаёе 

да ууврди разлику измеѐу 
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сигнала и симбпла кпмуникације; уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај и 

да га прилагпди 

услпвима и 

каракуерисуикама 

сиууације; ушеник 

кприсуи на 

пдгпварајуёи и 

креауиван нашин 

језик и суил 

кпмуникације кпји су 

специфишни за 

ппједине наушне и 

уехнишке 

дисциплине) 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама (уме 

да уппреди 

разлишиуе извпре и 

нашине дпбијаоа 

ппдауака и да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу; уме да 

преуражује,прпцеоуј

е релеванунпсу и 

ппузданпсу, 

анализира и 

сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм 

пблику, кприсуеёи 

разлишиуа 

елекурпнска 

кпмуникаципна 

средсува и уреѐаје) 

Ппјам исуине 

 

 Суицаое знаоа п 

разлишиуим схвауаоима 

исуине:кпресппнденунпсу

и, евиденунпсуи, 

кпхеренунпсуи, 

верификације и 

дијалекуишкпј уеприји 

исуине 

Ушеник схвауа кпмплекснпсу 

ппјма исуине, зна главна 

пдреѐеоа сваке уеприје, 

кап и једнпсуранпсуи и 

слабпсуи сваке пд оих. 

 

Ппјам 

 

 

Суицаое знаоа п упме 

щуа је ппјам и какп се 

пбразује 

Раликпваое ппјма пд 

уермина 

Суицаое знаоа п 

денпуацији и кпнпуацији, 

пбиму и садржају ппјма 

Разликпваое врсуа 

ппјмпва и оихпвих 

меѐуспбних пднпса 

Разјащоеое ппјмпва 

дефиниције и 

класификације 

Ппзнаваое правила и 

врсуа дефиниција и 

елеменауа и правила 

депбе и класификације.  

Ушеник зна щуа је и какп 

насуаје ппјам 

Ппзнаје пднпс измеѐу 

пбима и садржаја ппјма, кап 

и разне пднпсе измеѐу 

ппјмпвима 

Разликује врсуе ппјмпва 

према разлишиуим 

криуеријумима и уме да на 

сппсувеним примерима 

пдреди кпјпј врсуи ппјам 

припада. 

Зна щуа су и защуп су 

знашајне дефиниција и 

класификација и кпје су 

врсуе дефинициј 

 

Зна правила дефинисаоа и 

правила класификације 

На ппсуављеним 

примерима разликује 

правилну пд неправилне 

дефиниције кап и правилну 

пд неправилне депбе и уме 

да наведе правилп кпје је 

прекрщенп  
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Суд 

 

 

Суицаое знаоа п упме 

щуа је суд и п разлишиуим 

врсуама судпва и 

оихпвим пднпсима 

Зна щуа је суд, кпје су 

оегпве пспбине 

Разликује врсуе судпва пп 

оихпвпм лпгишкпм 

садржају  

Уме да пдреди у кпм пднпсу 

супје два суда и закљуши п 

оихпвпј исуиниупсуи 

 

Рещаваое прпблема 

(Ушеник кприсуи 

суешенп знаое при 

рещаваоу неке 

прпблемске 

сиууације) 

Закљушиваое 

 

 

Суицаое знаља п ппјму, 

сурукуури и врсуама 

индукуивних закљушака и 

п разлпзима 

неппузданпсуи индукције 

Суицаое знаоа п ппјму 

сурукуури и врсуама 

дедукуивнпг 

закљушиваоа 

Ппзнаваое разлишиуих 

ппсуупака дпказиваоа и 

пппвргаваоа 

Развијаое псеуљивпсуи 

за уипишне грещке у     

закљушиваоу и 

дпказиваоу 

Ушеник зна дефиницију 

закљушиваоа  и оегпве 

пснпвне врсуе 

Разликује ппсреднп пд 

неппсреднпг закљушиваоа и 

мпже да наведе вище врсуа 

неппсредпг закљушивао 

Ушеник зна щуа је 

индукција,зна  пснпвне 

врсуе индукције, и зна да 

пбјасни у шему се 

сасупјилпгики прпблем 

индукције и услпве кпји 

мпгу да ппвеёају 

верпваунпёу пве врсуе 

закљушиваоа.   

Ушеник зна щуа је 

дедукуивнп закљушиваое, 

зна щуа је силпгизам, щуа је 

пплисилпгизам, щуа 

енуимем, а щуа сприу. 

Ушеник навпди  разлишиуе 

врсуе силпгизма, зна  

фигуре и мпдусе 

кауегпришкпг силпгизма, кап 

и мещпвиуих силпгизама. 

 Ушеник примеоује правила 
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силпгизма и даје власуиуе 

примере за кауегпришки и 

псуале пблике силпгизама 

Ппвезује фпрме 

закљушиваоа са врсуама 

дпказиваоа 

Разликује слушајне пд 

намерних лпгишких грещака 

Преппзнаје и именује 

лпгишке грещке у 

закљушиваоу и дпказиваоу. 

Разликује и именује лпгишке 

везнике и врщи анализу 

слпжених судпва ппмпёу 

исуинпсних уаблица 

Лпгика и дијалекуика 

 

Суицаое знаоа п 

пснпвним принципима 

мищљеоа 

Суицаое знаоа п 

аксипмима и 

аксипмауским сисуемима 

Суицаое знаоа п 

елеменуима ерпуеуишне 

лпгике 

Разликује принципе 

мищљеоа  

Ппзнаје прирпду,  сурукууру, 

врсуе упиуних решеница и 

криуеријуме оихпве 

исправнпсуи и на власуиуим 

примерима све уп 

пбјащоава. 

Лпгика и језик 

 

Уппзнаваое језика кап 

специфишнпг сисуема 

симбпла, оегпвих 

функција и услпва 

успещне кпмуникације 

Зна специфишнпсу језика, 

оегпве функције и навпди 

услпве кпји пмпгуёавају 

бпљу кпмуникацију 

Упшава ппсебнпсуи наушнпг 

језика 

Меупдплпгија 

 

 

 

Суицаое знаоа п упме 

какп се припрема и какп 

се пдвја наушнп 

исураживаое 

Ушеник зна пснпвне фазе у 

прпцесу наушнпг 

исураживаоа 

Разуме и пбјащоава знашај 
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Знаое п упме щуа се у 

науци мпже ппјавиуи кап 

прпблем и какп се 

ппсуављају хиппуезе 

Ппзнаваое ппсуупака за 

ууврѐиваое наушних 

шиоеница и нашина за 

прпверу и пбраду 

ппдауака 

Пбјащоеое 

каракуерисуика наушнпг 

ппсмаураоа 

Суицаое знаоа п ппјму и 

сурукуури наушнпг 

пбјащоеоа, врсуама 

пбјащоеоа, ппјму 

наушнпг закпна, уеприје и 

сисуема 

сва ури уепријска задаука у 

припремнпј фази 

исураживаоа 

Зна щуа су наушне шиоенице 

и навпди меупде за оихпвп 

ууврѐиваое 

Дефинище ппсмаураое, 

експеримену и мереое и 

зна услпве кпји уреба да 

буду задпвпљени да би 

ппажаое билп пбјекуивнп 

Пбјащоава ппсуупак 

прпвераваоа хиппуеза  

Ппзнаје сурукууру и врсуе 

наушнпг пбјащоеоа,са 

акценупм на узрпшнпм 

пбјащоеоу и Милпвим 

меупдама за ууврѐиваое 

узрпка 

Тумаши пднпс измеѐу 

наушнпг закпна, уеприје и 

сисуема 

   

 

 

ПСНПВИ МАТИШНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник 

Предмеу Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 
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Ппјам и улпга 

Уппзнаваое ушеника са 
улпгпм и садржајем 

● пбјасни ппјам и улпгу мауишне 
евиденције 

Зна да је за разумеваое 
дпгаѐаја и дпнпщеое 

Пснпви правних 
ппсуупака 
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мауишне 
евиденције 
 

мауишне евиденције  ● наведе пргане надлежне за впѐеое 
мауишне евиденције  
● наведе ппдауке кпје садрже мауишне 
евиденције 

кпмпеуенуних пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 
ппдауке.Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи пдгпварајуёа 
ИКТ средсува (уреѐаје, 
спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге). 
Ппмпёу ИКТ уме да 
предсуави, пргaнизуje, 
сурукуурира и фпрмауира 
инфпрмације кприсуеёи на 
ефикасан нашин 
мпгуёнпсуи даупг ИКТ 
средсува. 
Акуивнп слуща и ппсуавља 
релевануна пиуаоа 
ппщуујуёи сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на аргуменуима. 
Кпнсурукуивнп дппринпси 
рещаваоу разлика у 
мищљеоу и суавпвима и 
при упме ппщуује друге кап 
равнпправне шланпве 
групе. 
Ангажује се у реализацији 
преузеуих пбавеза у пквиру 
групнпг рада на пдгпвпран, 
исурајан и креауиван 
нашин. 
 

Ппслпви правнпг 
прпмеуа 

 
Јавне коиге и 
увереоа п лишним 
суаоима граѐана 
 

Суицаое знаоа п јавним 
коигама -регисурима и 
увереоима 
 ● Упшаваое везе измеѐу 
регисура и увереоа 
 ● Развијаое свесуи п 
знашају впѐеоа јавних 
коига-регисуара 

пбјасни ппјам и знашај јавних коига  
● разликује врсуе јавних 
коигарегисуара  
● пбјасни ппјам увереоа п лишним 
суаоима граѐана 
 ● пбради захуев за издаваое увереоа 
 ● пппуни уипски пбразац увереоа 
према задауим елеменуима  
● спрпведе ппсуупак издаваоа 
увереоа 

Мауишне коиге 
(рпѐених, 
веншаних, умрлих) 

 
Суицаое пснпвних знаоа 
п мауишнпј коизи 
рпѐених и ппдацима кпји 
се у оу уписују 
 ● Уппзнаваое ушеника са 
ппсуупкпм пријаве 
рпѐеоа деуеуа 
 ● Прпщириваое знаоа п 
јавним коигама 
 ● Суицаое знаоа п 
врщеоу рпдиуељских 
права 
 ● Уппзнаваое ушеника са 
разлпзима и нашинпм 
прпмене 
лишнпгппрпдишнпг имена 
● Примеоиваое 
суешених знаоа п пријави 
рпѐених и прпмени 
имена на кпнкреунпм 
примеру  
● Развијаое свесуи п 
знашају впѐеоа мауишних 
коига рпѐених  

наведе врсуе мауишних коига  
● пбјасни садржај мауишне коиге 
рпѐених ● пбјасни ппсуупак уписа у 
МКР  
● пппуни захуев за издаваое извпда из 
мауишне коиге (рпѐених, веншани, 
умрлих)  
● изради извпд из мауишне коиге 
рпѐених на пснпву задауих елеменауа 
 ● пбјасни ппјам и делпве лишнпг 
имена  
● наведе разлпге за прпмену имена 
 ● разликује слушајеве када се не 
дпзвпљава прпмена ппрпдишнпг 
имена  
● сасуави захуев за прпмену имена – 
презимена према задауим 
елеменуима  
● изради рещеое п прпмени имена – 
презимена на пснпву преухпднп 
ппднеупг захуева  
● пбјасни ппсуупак за ууврѐиваое 
пшинсува 
 ● изради записника п признаоу 
пшинсува према задауим елеменуима 
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● Суицаое знаоа п 
нашину впѐеоа и 
ппдацима кпје садржи 
мауишна коига умрлих 
 ● Прпщириваое знаоа п 
јавним коигама 
 ● Примеоиваое 
суешених знаоа п впѐеое 
мауишне коиге умрлих на 
кпнкреуан пример 
 

 ● пбјасни права и пбавезе рпдиуеља 
приликпм врщеоа рпдиуељскпг права 
 ● наведе разлпге за пресуанак и 
прпдужеое рпдиуељскпг права  
● пбјасни ппсебне слушајеве пснпвнпг 
уписа, кап и упис деце рпѐене у 
инпсурансуву 
 ● дефинище брак и ппрпдицу 
 ● наведе услпве за закљушеое брака 
 ● пбјасни ппсуупак закљушеоа брака 
 ● дефинище брашну смеуоу и брашну 
забрану ● набрпји брашне смеуое и 
брашне забране 
 ● разликује брашне смеуое и брашне 
забране ● пппуни записник п пријави 
за закљушеое брака на пснпву задауих 
елеменауа  
● изради извпд из мауишне коиге 
веншаних на пснпву преухпднп ппднеуе 
пријаве за закљушеое брака  
● пппуни извещуај п закљушеоу брака 
 ● пппуни суауисуишки лисуиё п 
закљушеоу брака  
● разликује нашине пресуанка брака 
 ● именује разлпге за ппнищуеое 
брака 
 ● наведе пбавезне ппдауке за упис у 
мауишну коигу умрлих 
 ● пбјасни ппсуупак пријаве смруи 
некпг лица мауишару  
● наведе дужнпсу пријаве шиоенице 
насуупаоа смруи некпг лица  
● наведе рпк за пријављиваое смруи и 
сахране  
● пбјасни пблике пријављиваоа смруи 
 ● наведе шиоенице кпје се мпгу 
накнаднп уписивауи  
● пбјасни ппсуупак уписа смруи нащих 
држављана у инпсурансуву  
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● унесе ппдауке у пбразац мауишне 
коиге умрлих  
● изради извпд из мауишне коиге 
умрлих на пснпву задауих елеменауа  
● сасуави смрупвницу за лице ппгинулп 
у сапбраёајнпј незгпди 
 ● спрпвпди ппнищуаваое уписа у 
мауишнпј коизи умрлих на пснпву 
задауих елеменауа 

 
Држављансувп 
 

Суицаое знаоа п ппјму и 
нашелима за суицаое 
држављансува  
● Уппзнаваое ушеника са 
нашинпм суицаоа и 
пресуанка нащег 
држављансува 
 ● Суицаое знаоа п 
сукпбу држављансува  
● Уппзнаваое ушеника са 
мпгуёнпщёу ппнпвнпг 
суицаоа држављансува 
 ● Примена суешених 
знаоа п држављансуву 
на кпнкреуан пример 

● дефинище ппјам држављансува  
● пбјасни нашела за суицаое 
држављансува 
 ● пбјасни нашине суицаоа и пресуанка 
држављансува Републике Србије 
 ● наведе нашине ппнпвнпг суицаоа 
држављансува  
● пбјасни ппјам презумпције 
држављансува 
 ● пбјасни негауивни и ппзиуивни 
сукпб држављансува  
● дпведе у везу сукпб држављансува са 
нашелима за суицаое држављансува  
● наведе прган надлежан за впѐеое 
евиденције п држављансуву 
 ● пппуни увереое п држављансуву на 
пснпву задауих елеменауа 

 
 
Пребивалищуе и 
бправищуе 
 
 
 

 
Суицаое знаоа п ппјму и 
знашају пребивалищуа и 
бправищуа 
 ● Уппзнаваое ушеника са 
ппсуупкпм пријављиваоа 
и рпкпвима 
 ● Упшаваое разлике 
измеѐу пребивалищуа и 
бправищуа 
 ● Примеоиваое 
суешених знаоа п 
пребивалищуу на 

 
дефинище пребивалищуе и бправищуе  
● пбјасни знашај пребивалищуа и 
бправищуа 
 ● пбјасни ппсуупак и рпкпве за 
пријаву-пдјаву пребивалищуа и 
бправищуа  
● наведе прган надлежан за впѐеое 
евиденције п пребивалищуу и 
бправищуу 
 ● припреми пдгпварајуёе пбрасце за 
пријаву – пдјаву пребивалищуа  
● пппуни пбразац пријаве -пдјаве 



 838 

кпнкреунпм примеру 
 

пребивалищуа према задауим 
елеменуима  
● изда ппуврду п пријему пријаве – 
пдјаве пребивалищуа – бправищуа  
● пппуни пријаву бправищуа суранца 

 

Ууврѐиваое 
иденуиуеуа граѐана 
 

● Уппзнаваое ушеника са 
знашајем ууврѐиваоа 
иденуиуеуа граѐана  
● Разумеваое 
разлишиуих нашина 
ууврѐиваоа иденуиуеуа  
● Суицаое знаоа п 
лишнпј каруи, паспщу, 
впзашкпј дпзвпли 
 ● Примена суешених 
знаоа п лишнпј каруи, 
паспщу, впзашкпј дпзвпли 
на кпнкреунпм примеру 
 

● дефинище мауишни брпј граѐана 
 ● пбјасни знашеое групе цифара у 
мауишнпм брпју ● пбјасни знашај лишне 
каруе 
 ● наведе ппдауке кпје садржи лишна 
каруа 
 ● набрпји рпкпве важеоа лишне каруе 
 ● набрпји ппуребну дпкуменуацију за 
издаваое лишне каруе  
● пбјасни нашин издаваоа и 
евиденцију лишних карауа 
 ● пбјасни шему служи паспщ 
 ● набрпји ппдауке у паспщу 
 ● именује прган надлежан за 
издаваое паспща  
● наведе рпкпве за издаваое и 
важеое паспща 
 ● пбјасни ппсуупак издаваоа впзашке 
дпзвпле 
 ● наведе сврху впзашка дпзвпла 
 ● набрпји ппуребну дпкуменуацију за 
издаваое впзашке дпзвпле 
 ● спрпведе ппсуупак издаваоа лишне 
каруе, паспща или впзашке дпзвпле на 
пснпву задауих елеменауа 

  

 

Бирашки спискпви ● Уппзнаваое ушеника са 
пплиуишким правима 
граѐана  
● Суицаое знаоа п ппјму 
и нашину впѐеоа 
бирашких спискпва 
 ● Суицаое знаоа п 
бирашкпм праву кап 
најважнијем пплиуишкпм 

● дефинище пплиуишка права граѐана 
 ● набрпји пснпвна пплиуишка права 
 ● пбјасни бирашкп правп ● наведе 
лица кпја имају бирашкп правп  
● разликује акуивнп пд пасивнпг 
бирашкпг права ● дефинище бирашке 
спискпве  
● пбјасни ппсуупак впѐеоа бирашких 
спискпва  
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праву граѐана ● набрпји разлпге за губиуак бирашкпг 
права  
● именује прган кпји пдлушује п 
пдузимаоу бирашкпг права  
● изради увереое п ппщуем бирашкпм 
праву на пснпву задауих елеменауа 

 

Правна и ппслпвна 
сппспбнпсу 

● Суицаое знаоа п 
правнпј и ппслпвнпј 
сппспбнпсуи  
● Упшаваое разлике 
измеѐу правне и 
ппслпвне сппспбнпсуи 

● дефинище правну сппспбнпсу 
 ● наведе лица кпја мпгу имауи правну 
сппспбнпсу  
● наведе услпве за суицаое и губиуак 
правне сппспбнпсуи физишких и 
правних лица ● упши разлику измеѐу 
правне сппспбнпсуи физишких лица, у 
пднпсу на правну сппспбнпсу правних 
лица 
 ● дефинище ппслпвну сппспбнпсу 
 ● пбјасни кпја лица мпгу имауи 
ппслпвну сппспбнпсу  
● наведе услпве за суицаое ппслпвне 
сппспбнпсуи физишких лица  
● наведе лица кпја немају ппслпвну 
сппспбнпсу 
 ● пбјасни засуупаое ппслпвнп 
несппспбних лица  
● пппуни рещеое п пдузимаоу 
ппслпвне сппспбнпсуи лицу према 
задауим елеменуима 

  

 

Усвајаое, 
суарауељсувп и 
храниуељсувп 

● Уппзнаваое ушеника са 
ппјмпм усвпјеоа, 
храниуељсува и 
суарауељсува  
● Суицаое знаоа п 
услпвима за засниваое 
усвпјеоа, храниуељсува и 
суарауељсува 
 ● Развијаое свесуи п зна 
шају усвпјеоа, 
храниуељсува и 
суарауељсува 

● пбјасни ппјам и циљ усвпјеоа  
● набрпји закпнске услпве за усвпјеое  
● наведе лица кпја мпгу биуи 
усвпјипци и кпја се мпгу усвајауи  
● пбјасни права и дужнпсуи усвпјипца 
и усвпјеника 
 ● наведе разлпге пресуанка усвпјеоа  
● разликује нищуавп и рущљивп 
усвпјеое 
 ● пбјасни ппсуупак за ппнищуеое 
усвпјеоа 
 ● пппуни записник п засниваоу 
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усвпјеоа према задауим елеменуима  
● пппуни рещеое кпјим се пдреѐује 
упис усвпјилаца на пснпву преухпднп 
задауих елеменауа  
● дефинище суарауељсувп  
● пбјасни знашај и врсуе суарауељсува  
● наведе лица кпјима се пдреѐује 
суаралац 
 ● пбјасни ппсуупак суављаоа лица ппд 
суарауељсувп  
● наведе права и дужнпсуи суарапца 
 ● пппуни рещеое п суављаоу лица 
ппд суарауељсувп према задауим 
елеменуима  
● пбјасни ппјам храниуељсува  
● наведе права и дужнпсуи храниуеља 
 ● набрпји разлпге за пресуанак 
храниуељсува 

 

Евиденција у 
пбласуи рада и 
псуале евиденције 

● Суицаое знаоа п 
евиденцији заппслених, 
незаппслених лица  
● Суицаое знаоа п 
евиденуираоу лица на 
раду у инпсурансуву, кап 
и раду сураних лица у 
Републици Србији 
 ● Упшаваое разлике п 
евиденцији впјних 
пбвезника и пбвезника 
цивилне защуиуе и 
уериупријалне пдбране 
 ● Примена суешених 
знаоа пппуоаваоем 
пдреѐених евиденција 

● наведе нашине евиденуираоа из 
раднпг пднпса 
 ● разликује евиденције п заппсленим 
и незаппсленим лицима 
 ● анализира ппдауке ппуребне за 
евиденуираое слпбпдних радних 
месуа ● уппреди ппдауке ппуребне за 
евиденуираое п заппсленим лицима у 
Републици Србији и за рад граѐана 
Републике Србије у инпсурансуву  
● пбјаснина евиденцију впјних 
пбвезника 
 ● пбјасни ванредне сиууације 
 ● разликује радну и мауеријалну 
пбавезу у слушају ванреднпг суаоа ● 
пппуни евиденцију за ппуребе 
ванреднпг суаоа, п суварима 
неппхпдним за пдбрану ● наведе 
нашине пријаве суранаца у Републици 
Србији 
 ● пппуни евиденцију п бправку 
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суранаца према разлишиуим услпвима 
бправка 
 ● пппуни пбразац за суранца кпјем 
није дпзвпљен бправак у земљи  
● пбјасни нашине и прпцедуре 
издаваоа исправа за време ванредних 
сиууација 

 

Правна лица ● Суицаое знаоа п ппјму 
и ппсуупку псниваоа 
правних лица 
 ● Прпщириваое знаоа п 
субјекуима права 
 ● Примеоиваое 
суешених знаоа п 
правнпм лицу на 
кпнкреунпм примеру 

● дефинище ппјам правнпг лица 
 ● пбјасни суицаое свпјсува правнпг 
лица 
 ● пбјасни ппсуупак уписа у регисуар 
привредних субјекауа 
 ● пппуни пбразац захуева за 
регисурацију привредних субјекауа кпд 
надлежне усуанпве према задауим 
елеменуима 

  

 

Впѐеое 
земљищних коига 
и кауасуара 

● Уппзнаваое ушеника са 
закпнскпм пбавезпм 
впѐеоа евиденције  
● Суицаое знаоа п 
врсуама евиденција и 
ппсуупку впѐеоа  
● Примена суешених 
знаоа п земљищним 
коигама на кпнкреуан 
пример  
● Развијаое свесуи п 
знашају впѐеоа 
земљищних коига и 
кауасуар 

● дефинище земљищне коиге  
● именује елеменуе земљищне коиге  
● разликује сисуеме впѐеоа 
евиденција 
 ● разликује врсуе евиденција на 
неппкреунпсуима 
 ● пбјасни ппсуупак впѐеоа 
земљищних коига  
● пбјасни садржај земљищнпкоижних 
лисупва 
 ● пбјасни кауасуар 
 ● наведе пснпве за упис у земљищне 
коиге 
 ● наведе права кпја се евиденуирају у 
земљищним коигама  
● пппуни ппписни, власнишки и 
уереуни лису према задауим 
елеменуима 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува: Учбеник, щеме, примери из праксе, уабла 
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ППСЛПВНА И СЛУЖБЕНА КПРЕСППДЕНЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Јелена Манпјлпвиё и Суанища Игоаупвиё – Ппслпвна и службена кпресппнденција за III разред правне и бирпуехнишке щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
 с

л
уж

б
ен

а 
кп

р
ес

п
п

н
д

ен
ц

и
ја

 

Технишке вежбе Ууврѐиваое знаоа 

и сппспбнпсуи п 

уехници слеппг 

куцаоа и ппслпвнпј 

кпресппнденцији 

суешених у преухпдним 

разредима 

Суицаое веёе брзине 

куцаоа 

-сампсуалнп изради уехнишке 

вежбе у задауим кпмбинпваним 

варијануама у пгранишенпм 

времену 

 

Есуеуишка кпмпеуенција 

Дигиуална кпмпеуенција 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

Српски језик 

Сурани језик 

Инфпрмауика 

Пснпви права 

Раднп правп 

Мауишна евиденција 

Секреуарскп 

ппслпваое 

Правни ппсуупак 

Преписи 

пбликпваних 

уексупва   

- Ууврѐиваое знаоа 

суешених у преухпдним 

разредима п 

разлишиуим  фпрмама кпје 

се кприсуе приликпм 

пбраде уексупва 

(америшка, еврппска, 

кпмбинпвана фпрма) 

 

-пбјасни разлику измеѐу 

америшке, 

еврппске и кпмбинпване фпрме 

пбликпваоа уексуа 

 - изврщи препис и пбликује уексу 

на суранпм језику 

-сампсу. кпнурплище уашнпсу 

куцаоа  

Сампсуалнп 

пбликпваое 

уексупва и акауа 

- Унапреѐиваое знаоа 

ушеника п фпрми и 

знашају акауа и пбразаца 

-Псппспбљаваое 

ушеника за сампсуалну 

израду акауа, исправа 

и пбразаца  

 

 

 

-наведе писмена у службенпј 

кпресппнденцији 

-пбјасни ппјам и сурукууру сл. акуа 

-сасуави сл. дппис на 

пснпву задауих елеменауа 

-пбликује сл. дппис  

 У задауим фпрмама 

- пбликује дппис на суранпм језику 

- наведе каракуерисуике јавне 

исправе 
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-сампсу. сасуави пример  на задауе 

елеменуе: исправа, правилника, 

записника, пдлуке, закљушка 

Кприщёеое 

инуернеуа 

Унапреѐиваое знаоа п  

пснпвним правилима 

кпмуницираоа 

 е-ппщупм 

-сасуави сл. дппис  пп правилима  

е-ппщуе на задауе 

елеменуе (e-mail) 

-пупрема писане ппруке знашајне 

за рад админису. служби 

Израда уабела Унапреѐиваое знаоа п  

креираоу и слпвнпм или 

брпјшанпм  пппуоаваоу 

уабела 

Сампсу. креира и пппуни 

слпженије уабеле у Word-у и Еxel-у 

Ппслпви пкп 

пријема и 

ппхпѐеоа са 

суранкама  

-Уппзнаваое ушеника са 

ппслпвним бпнупнпм 

и кпдекспм службенпг 

ппнащаоа 

-примеоује фпрмални и 

нефпрмални пблик кпмуницираоа 

- примени правила ппсл. 

бпнупна 

- примени правила ексуерне 

кпмуникације ппщуујуёи 

прпупкпл 

-примени правила акуивнпг 

слущаоа 

-примени правила 

прпфесипналнпг пблашеоа 

- кпмуницира схпднп правилима 

ппсл. кулууре 

Кпресппнденција у 

вези са радним 

пднпсима 

 Унапреѐиваое знаоа 

ушеника п фпрми и 

знашају акауа и пбразаца 

у пбласуи раднпг права 

- Псппспбљаваое 

ушеника за сампсуалну 

израду акауа, исправа 

и пбразаца из пбласуи 

радних пднпса 

-сампсуалнп изради пдлуку п 

ппуреби засниваоа раднпг пднпса 

-сасуави пглас за засниваое 

раднпг пднпса пп задауим 

елеменуима 

- сасуави пријаву кандидауа на 

пглас 

- сасуави пдлуку п избпру 

кандидауа на задауе елеменуе 

-пбликује СV пп задауим 

елеменуима 
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- сампсуалнп сасуави пбавещуеое 

п резулуауима избпра кандидауа 

пп пгласу 

-Врщи препис рещеоа п 

засниваоу рад. пднпса, 

расппреѐиваоу на раднп месуп, п 

заради, прекпвременпм раду, 

гпдищ. пдмпру, ппрпдиљскпм 

пдсусуву,привременпм 

удаљаваоу са ппсла, п пуказу 

- Сампсу. пп задауим елеменуима 

изради рещеое п заснив. рад. 

пднпса, прекпвременпм раду,   

плаёенпм и неплаёенпм пдсусуву, 

пресуанку раднпг пднпса ради 

пдласка у пензију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, рад у парпвима, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: рашунари, учбеник, свеска, радни задаци 

 

 

ПСНПВИ РАДНПГ ПРАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник, Закпн п раду 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

П
С

Н
П

В
И

 Р
А

Д
Н

П
Г 

П
Р

А
В

А
 

 
Увпд у права 
заппслених 
 

● Псппспбљаваое 
ушеника за спрпвпѐеое 
ппсуупка псувариваоа 
права из раднпг пднпса 

разликује ппјединашна и кплекуивна 
права заппслених 
 ● наведе нашине псувариваоа 
ппјединашних права и пргане кпји 
пдлушују п ои 

Есуеуишка 
кпмпеуенција 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп 
ушеое 

Пснпви правних 
ппсуупака 
 
Ппслпви правнпг 
прпмеуа 

Раднп време 
 

Суицаое знаоа п 
прпписанпм раднпм 

пбјасни врсуе раднпг времена према 
урајаоу 
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 времену кап једнпм пд 
најзнашајнијих права из 
раднпг пднпса  
● Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
прауеёих правних акауа 
у пдгпварајуёпј фпрми 

 ● пбјасни расппред раднпг времена 
 ● разликује врсуе раднпг времена 
према оегпвпм расппреду  
● пбјасни разлпге за прерасппделу 
раднпг времена 
 ● сасуави пдлуке дирекупра 
рукпвпдипца државнпг пргана п 
расппреду и прерасппдели раднпг 
времена  
● сасуави пример акауа п сагласнпсуи 
за нпёни рад и прерасппделу раднпг 
времена 
 ● сасуави анекс угпвпра п раду збпг 
прпмене раднпг времена (задауи 
разлпзи) 

Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Рещаваое 
прпблема 
Сарадоа 
 

Пдмпри и пдсусува  
Суицаое знаоа п 
пдмприма и пдсусувима 
из раднпг пднпса 
 ● Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
прауеёих правних акауа 
у пдгпварајуёпј фпрми 
 

● дефинище ппјам пдмпр  
● уппреди врсуе пдмпра ● пбјасни 
нашин кприщёеоа гпдищоег пдмпра 
 ● сасуави план кприщёеоа гпдищоег 
пдмпра кпд ппслпдавца ● сасуави 
пбавещуеоа п измени времена за 
кприщёеое гпдищоег пдмпра  
● разликује плаёенп и неплаёенп 
пдсусувп  
● сасуави и анализира рещеоа п 
гпдищоем пдмпру и плаёенпм и 
неплаёенпм пдсусуву 
 ● наведе разлпге за мирпваое 
раднпг пднпса ● сасуави рещеое п 
мирпваоу раднпг пднпса ● сасуави 
захуеве за дпбијаое плаёенпг и 
неплаёенпг пдсусува 

 
Защуиуа заппслених 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п мерама и 
пблицима защуиуе 
заппслених  
● Фпрмира и развија 
схвауаое п 
неппхпднпсуи защуиуе 

пбјасни ппјам защуиуа заппслених 
 ● наведе друщувени знашај защуиуе 
заппслених и оен циљ 
 ● преппзна мере защуиуе 
 ● разликује ппщуе, ппсебне и 
превенуивне мере защуиуе на раду 
 ● уппреди пбавезе и пдгпвпрнпсуи 
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мпралнпг инуегриуеуа 
заппслених 

ппслпдавца и права и пбавезе 
заппслених у вези са безбеднпщёу и 
защуиупм живпуа и здравља 
заппслених 
 ● пбјасни пдбијаое да ради збпг 
непредузеуих мера защуиуе  
● преппзна видпве защуиуе мпралнпг 
инуегриуеуа заппслених ● уппреди 
врсуе ппсебне защуиуе заппслених  
● сасуави рещеое п пдсусуву са рада 
ради ппсебне неге деуеуа  
● сасуави – пппуни пбразац извещуаја 
п ппвреди на раду 
 ● анализира аку п прпцени ризика за 
све ппслпве кпд ппслпдавца и са оим 
уппзнаје заппслене 

 
Зарада, накнада зараде 
и друга примаоа 
 

 
Фпрмираое суавпва п 
важнпсуи праёеоа 
прпмена правних 
прпписа кпјим се 
регулищу зарада, 
накнада зараде и друга 
примаоа из раднпг 
пднпса 

 
● дефинище ппјам зарада 
 ● пбјасни сурукууру зараде 
 ● разликује зараду и накнаду зараде 
 ● пбјасни ппјам и функцију 
минималне зараде 
 ● разликује накнаду урпщкпва пд 
других примаоа заппслених 
 ● резимира и уз ппмпё щеме ппище 
нашин пбрашуна зараде и накнаде 
зараде 
 ● пбјасни знашај и врсуе евиденција 
зараде и накнаде зараде  
● пппуни пбразац извещуаја п 
исплаёеним зарадама 

 

Дисциплинска 
пдгпвпрнпсу 
заппслених 

● Псппспбљаваое 
ушеника за примену 
суешених знаоа и 
вещуина у пракси при 
дпнпщеоу пдлука и 
рещаваоу прпблема 
дисциплинске 
пдгпвпрнпсуи из раднпг 

● разликује радну пбавезу и радну 
дисциплину ● дефинище ппјам 
дисциплинска пдгпвпрнпсу ● 
анализира услпве пдгпвпрнпсуи за 
ппвреду радне пбавезе ● разликује 
пблике пдгпвпрнпсуи за ппвреду 
радне пбавезе према Закпну п раду и 
Закпну п државним службеницима ● 
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пднпса анализира упк дисциплинскпг 
ппсуупка ● сасуави ппзив за усмену 
расправу у дисциплинскпм ппсуупку и 
дпсуави га заппсленпм ● сасуави 
записник са усмене расправе 
 ● изради закљушак п ппкреуаоу 
ппсуупка 
 ● преппзна дисциплинске казне и 
дисциплинске мере 
 ● уппреди засуарелпсу ппкреуаоа и 
засуарелпсу впѐеоа дисциплинскпг 
ппсуупка  
● пбјасни знашај удаљеоа заппсленпг 
са рада  
● сасуави рещеое п удаљеоу 
заппсленпг са рада (збпг ппкреуаоа 
кривишнпг ппсуупка 

 

Мауеријална 
пдгпвпрнпсу 

● Псппспбљаваое 
ушеника за примену 
суешених знаоа у пракси 
и вещуина при 
дпнпщеоу пдлука и 
рещаваоу прпблема 
мауеријалне 
пдгпвпрнпсуи из раднпг 
пднпс 

● дефинище ппјам мауеријална 
пдгпвпрнпсу ● разликује пснпве и 
врсуе мауеријалне пдгпвпрнпсуи 
заппсленпг и ппслпдавца  
● пбјасни ппсуупак ууврѐиваоа и 
накнаде щуеуе  
● сасуави захуев за ппкреуаое 
ппсуупка за накнаду щуеуе 
 ● сасуави пдлуку п пбразпваоу 
кпмисије за ууврѐиваое щуеуе 
 ● сасуави записник п ууврѐиваоу 
щуеуе прпузрпкпване ппслпдавцу  
● сасуави пдлуке п накнади щуеуе 
прпузрпкпване ппслпдавцу и уреёем 
лицу  
● сасуави сппразум п накнади щуеуе 
заппсленпм 

  

 

Пресуанак раднпг 
пднпса 

Суицаое пснпвних 
знаоа п нашинима 
пресуанка раднпг 
пднпса 
 ● Ппщупваое 

дефинище ппјам пресуанак раднпг 
пднпса ● ппбрпји групе разлпга за 
пресуанак раднпг пднпса  
● разликује пресуанак раднпг пднпса 
пуказпм заппсленпг и пуказпм 
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прпписане прпцедуре 
пресуанка раднпг 
пднпса 

ппслпдавца 
 ● анализира ппсуупак у слушају пуказа 
пд суране ппслпдавца  
● пбјасни ппјам и знашај пуказнпг рпка  
● сасуави писанп уппзпреое 
заппсленпм на ппсупјаое разлпга за 
пуказ угпвпра п раду 
 ● спрпведе прпписану прпцедуру 
пуказа 
 ● сасуави сппразум п пресуанку 
раднпг пднпса (сппразумни 
пресуанак) ● сасуави пуказ угпвпра п 
раду пд суране заппсленпг  
● сасуави рещеое кпје се дпнпси пп 
захуеву заппсленпг за пуказ угпвпра п 
раду  
● сасуави рещеоа п пресуанку раднпг 
пднпса (збпг: наврщеоа гпдина 
живпуа, губиука радне сппспбнпсуи, 
забране бављеоа пдреѐеним 
ппслпвима, издржаваоа казне 
заувпра, злпуппуребе бплпваоа и др.) 

 

Защуиуа права 
заппслених 

●Суицаое знаоа п 
нашинима защуиуе права 
заппслених  
●Псппспбљаваое 
ушеника за  уехнику 
израде рещеоа п 
ппјединим правима 
заппслених 

● наведе пблике защуиуе 
ппјединашних права заппслених  
● разликује индивидуални и 
кплекуивни радни сппр  
● пбјасни знашај защуиуе 
ппјединашних права сппразумним 
пууем 
 ● пбјасни разлпге за ппкреуаое 
раднпг сппра пред надлежним судпм 
● преппзна пргане и мере у врщеоу 
инспекцијскпг надзпраž ● анализира 
щурајк кап меупд рещаваоа 
кплекуивнпг раднпг сппра 
 ● ппище права незаппслених лица и 
оихпв знаша 
ј ● пбјасни знашај инфпрмисаоа 
заппслених 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка  
Насуавна средсува: Учбеник, щеме, примери из праксе, уабла 

 

ПСНПВИ ПРАВНИХ ППСТУПАКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важеёи правни прпписи 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

н
сп

ви
   

   
   

 п
р

ав
н

и
х 

   
  п

п
су

уп
ак

а 

 
Пргаизација рада 
управе 
 
 

Суицаое знаоа п ппјму 
управе, прганизацији и 
субјекуима управе  
-преппзнаваое субјекауа 
управе у свакпдневнпм 
живпуу 
 

-разликује ппјмпва јавне и државне 
управе 
- пбјасни каракуерисуике унууращое 
прганизације управе 
-наведе врсуе јавних служби 
-разликује пплпжај државних и 
лпкалних службеника  

 
Ппзнаје разлишиуе врсуе 
уексупва и уме да 
изабере адеквауну 
сурауегију шиуаоа. 
 
 
 
 
 
 
 
Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп,. 
 
 
Акуивнп слуща и 
ппсуавља релевануна 
пиуаоа ппщуујуёи 
сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на аргуменуима  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Пснпви права 
 
 
 
 
 
 
Државнп 
уреѐеое 
 
 
 
 
 
Бирпуехника 
 
 
 
 

 
Ппслпви управе 
 
 

-суицаое знаоа ппснпвним 
ппслпвима управе 
-суицаое знаоа п пснпвним 
врсуама акауа кпје дпнпси 
управа 
-псппспбљаваое за 
преураживаое базе прпписа 
 

● разликује ппјмпве јавне управе и 
државне управе 
● преппзна разлишиуе субјекуе 
управе 
● преппзна примере 
деценурализације и 
декпнценурације у свакпдневнпм 
живпуу 
● ппище каракуерисуике 
унууращое прганизације пргана 
државне управе 
● разликује пргане управе 
уериупријалних јединица 
● ппище каракуерисуике 
унууращое прганизације пргана 
управе уериупријалних јединица 
● наведе врсуе јавних служби 

Ппщуи управни 
ппсуупак 

 
Суицаое знаоа п 

преппзна врсуе правних 
ппсуупака 
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ппщуем управнпм 
ппсуупку 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпсуавних радои у 
управнпм ппсуупку из 
перспекуиве пргана кпји 
впди ппсуупак 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпсуавних радои у 
управнпм ппсуупку из 
перспекуиве суранке у 
ппсуупку 
 

● пбјасни ппјам управне сувари 
● дефинище ппјам надлежнпсуи 
● ппище врсуе надлежнпсуи 
● пбјасни ппјам службенп лице у 
управнпм ппсуупку 
● наведе разлпге за изузеёе 
службенпг лица 
● сасуави закљушак п изузеёу 
пвлащёенпг службенпг лица за 
впѐеое управнпг ппсуупка 
● сасуави закљушке п изузеёу 
записнишара и вещуака 
● разликује ппјмпве суранашка и 
прпцесна сппспбнпсу и суранашка 
легиуимација 
● разликује врсуе засуупника у 
управнпм ппсуупку 
● сасуави пунпмпёје за засуупаое 
у ппсуупку 
● ппбрпји пснпвне фазе управнпг 
ппсуупка и оихпв знашај 
● наведе нашине ппкреуаоа 
управнпг ппсуупка 
● сасуави ппднесак – захуев за 
ппкреуаое управнпг ппсуупка 
● евиденуира и ппуврди пријем 
ппднесака према редпследу 
пријема 
● ппуврди пријем ппднеска у 
елекурпнскпј фпрми 
● разликује пдбациваое и пдбијаое 
захуева 
● исправи (пуклпни) грещке 
(недпсуауке) у неуреднпм 
ппднеску 
● сасуави ппзиве за суранку и друге 
ушеснике у управнпм ппсуупку 
● разликује слушајеве у кпјима 
дплази дп неппсреднпг 

 
Ушеник припрема 
примену изабранпг 
рещеоа, прауи оегпву 
примену усклаѐујуёи се 
са нпвим сазнаоима 
кпје суише упкпм 
примене даупг рещеоа 
и успева да рещи 
прпблемску сиууацију.  
 

 
 
Ппслпвна и 
службена 
кпресппнденција 
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пдлушиваоа и слушајеве када се 
заказује усмена расправа 
● пбјасни врсуе дпказних средсуава 
у управнпм ппсуупку 
● разликује увиѐај пд вещуашеоа 
● ппище нашине кпмуникације 
(ппщуеоа) ушесника у управнпм 
ппсуупку 
● разликује врсуе дпсуављаоа 

Ппсебни управни 
ппсуупци 
 

Суицаое знаоа 
п најушесуалијим 
ппсебним управним 
ппсуупцима 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпсуавних радои 
у ппсебним управним 
ппсуупцима 

● пбјасни ппјам ппсебних управних 
ппсуупака 
● разликују ппщуи управни 
ппсуупак и ппсебне управне 
ппсуупке 
● преппзна примере ппсебних 
управних ппсуупака на 
примерима из праксе 
● преппзна пснпвне каракуерисуике 
најушесуалијих ппсебних 
управних ппсуупака 
● сасуави једнпсуавне прауеёе 
акуе на задауе елеменуе (захуев, 
рещеое, жалбу  

 
Управни сппр 
 

Суицаое знаоа п 
судскпј кпнурпли управе 
и управнпм сппру 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпсуавних радои 
у вези са управним 
сппрпм 

пбјасни ппјам судске кпнурпле 
управе 
● пбјасни ппјам и предмеу управнпг 
сппра 
● наведе месуп управнпг суда у 
сисуему судсува 
● разликује врсуе суранака у 
управнпм сппру 
● разликује ушеснике и суранке у 
управнпм сппру 
● наведе сасуавне делпве уужбе 
кпјпм се ппкреёе управни сппр 
● сасуави уипски пример уужбе 
кпјпм се ппкреёе управни сппр 
● ппище дејсувп уужбе у управнпм 
сппру 
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● разликује фазе управнпг сппра 
● пбјасни разлпге за пдбациваое 
уужбе 
● сасуави рещеое п пдбациваоу 
неблагпвремене уужбе 

 

Пснпве прекрщајнпг 
ппсуупка 

Суицаое знаоа п 
прекрщајнпм ппсуупку 
● Развијаое свесуи 
негауивним 
ппследицама прекрщаја 

● изради уипски пример рещеоа п 
ппкреуаоу прекрщајнпг ппсуупка 
на пснпву захуева за ппкреуаое 
● сасуави пример пресуде на задауе 
елеменуе 
● пбјасни дејсувп жалбе у ппсуупку 
● анализира врсуе изврщеоа пдлука 
● пппуни пбразац извпда из 
регисура санкција и пбразац 
ппуврде да лице није уписанп у 
регисуар санкција 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални 
Насуавне меупде:  мпнплпщкп-дијалпщка, демпнсурација 
Насуавна средсува:  учбеник, Усуав Р. Србије, ппзиуивни правни прпписи 

 

 

 

ППСЛПВИ ПРАВНПГ ПРПМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Ппслпви правнпг прпмеуа, Пливер Б. Ануиё, Ппслпви правнпг прпмеуа, за уреёи разред правне и бирпуехнишке щкпле, Завпд за 

учбенике и насуавна средсува, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

П
п

сл
п

ви
 п

р
ав

н
п

г 
п

р
п

м
еу
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Ппјам и пбјекуи 
правнпг прпмеуа 
 
 

Разумеваое знашаја 
ппделе сувари и суицаое 
знаоа п пблицима свпјине 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 
суаоу да: дефинище правни прпмеу, 
сувар и суварнп правп, пбјасни 
предмеу и средсувп правнпг 
прпмеуа, набрпји врсуе суварних 
права, дефинище правп свпјине, 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Закљушиваое угпвпра 
из разних пбласуи 
Пбављаое 

Српски језик, 
Инфпрмауика, 
Ппслпвна и 
службена 
кпресппнденција 
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разликује права сувласника и наведе 
биуне пспбине залпге 

пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Суицаое и 
пресуанак права 
 
 

Разумеваое разлишиуих 
пблика суицаоа права, 
уппзнаваое знашаја мана 
впље за правни прпмеу и 
упшаваое везе измеѐу 
впље субјекауа и правнпг 
ппсла 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 
суаоу да: пбјасни пснпв и нашин 
суицаоа права, дефинище правну 
преуппсуавку и фикцију, импвину и 
импвинску масу, разликује 
неппсреднп и ппсреднп изјављену 
впљу. 

Правни ппслпви и 
врсуе 

Уппзнаваое са пснпвпм и 
сврхпм ппделе правних 
ппслпва, суицаое знаоа п 
мпдификацијама правних 
ппслпва, неважнпсуи и 
врсуама неважнпсуи 
правних ппслпва 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 
суаоу да: пбјасни знашај 
разликпваоа пдреѐених врсуа 
правних ппслпва, услпв и рпк налпг и 
дефинище нищуаве и рущљиве 
правне ппслпве. 

П угпвприма 
уппщуе 
 
 

Прпщириваое и 
примеоиваое на угпвпр 
суешених знаоа п правним 
ппслпвима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 
суаоу да: дефинище угпвпр, услпве 
за насуанак угпвпра, уумашеое и 
дејсувп. 

Угпвпр п прпдаји 
 
 

Примеоиваое суешених 
знаоа п угпвпру на угпвпр 
п прпдаји и унапреѐиваое 
вещуина израде 
једнпсуавних примера 
угпвпра 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 
суаоу да: пдреди биуне елеменуе 
угпвпрап прпдаји и пбавезе 
угпвпрних сурана, анализира 
пдгпвпрнпсу суранака у слушају 
неиспуоеоа угпвпра. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, у групама 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка меупда, исураживашки меупд 
Насуавна средсува: учбеник, кабинеу 

 

 

 

 

 СЕКРЕТАРСКП ППСЛПВАОЕ 
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  ЛИТЕРАТУРА:Учбеник 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

С
ЕК

Р
ЕТ

А
Р

С
К

П
   

   
П

П
С

Л
П

В
А

О
Е 

Ппјмпви секреуарскпг 
ппслпваоа 
 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п ппјму 
секреуарскпг 
ппслпваоа 

Пбјасни ппјам, развпј, циљ и знашај 
секреуарскпг ппслпваоа 

Зна да је за разумеваое 
дпгаѐаја и дпнпщеое 
кпмпеуенуних пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 
ппдауке. 
Уме да преуражује, 
прпцеоује релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира и 
сисуемауизује инфпрмације 
у елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи пдгпварајуёа 
ИКТ средсува (уреѐаје, 
спфуверске прпизвпде и 
елекурпнске услуге). 
Ппмпёу ИКТ уме да 
предсуави, пргaнизуje, 
сурукуурира и фпрмауира 
инфпрмације кприсуеёи на 
ефикасан нашин мпгуёнпсуи 
даупг ИКТ средсува. 
 

Пснпви правних 
ппсуупака 

Лишнпсу ппслпвнпг 
секреуара 

Суицаое пснпвних 
знаоа п лишнпсуи 
ппслпвнпг секреуара 

Пбјасни ппјам и улпгу ппслпвнпг 
секреуара; 
разликује ппслпве секреуара; 
 разликује знаоа и вещуине 
ппслпвнпг секреуара; 
анализира каракуерисуике у 
психпфизишкпм развпју лишнпсуи; 
разликује каракуерне пспбине 
ппслпвнпг секреуара; 
разликује сурушне, мпуиваципне и 
радне пспбине секреуара 

Свакпдневни ппслпви 
секреуара 
 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п 
свакпдневним 
ппслпвима секреуара 

Разликује пснпвне дужнпсуи и 
ппделу секреуарских ппслпва; 
Пбјасни планираое раднпг дана и 
сасуављаое дневнпг расппреда 
ппслпва; 
Разликује ппслпве и задауке у вези 
са уекуёпм ппщупм; 
Пбјасни радни ппсуупак са уекуёпм 
ппщупм; 
Разликује маое важне ппслпве 
секреуара; 
Пбјасни специфишне дужнпсуи и 
нашела у раду 

Ппвремени ппслпви 
секреуара 

 
Суицаое пснпвних 
знаоа п ппвременим 
ппслпвима секреуара 
 

Разликује ппвремене ппслпве; 
Пбјасни и разликује врсуе 
сасуанака; 
Анализира врсуе записника; 
Пбјасни прганизпваое службених 
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пуупваоа у земљи и ван ое 

 
Ппслпвна кулуура и 
бпнупн 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п ппслпвнпј 
кулуури и бпнупну 

Пбјасни заппщљаваое ппслпвнпг 
секреуара и суупаое на рад; 
Анализира ппнащаое на раднпм 
месуу, пднпс према дикрекупру и 
псуалим заппсленим 

 
Пснпвна средсува 
кпмуникације 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п пснпвним 
средсувима 
кпмуникације 

Пбјасни и разликује пснпвна 
средсува ппслпвне кпмуникације 

 

Админисурауивнп-
уехнишке функције 
секреуара 

Суицаое пснпвних 
знаоа п 
админисурауивнп-
уехнишким функцијама 
секреуара 

Пбјасни и разликује 
админисурауивнп-уехнишке 
функције секреуара 

Акуивнп слуща и ппсуавља 
релевануна пиуаоа 
ппщуујуёи сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на аргуменуима. 
Кпнсурукуивнп дппринпси 
рещаваоу разлика у 
мищљеоу и суавпвима и 
при упме ппщуује друге кап 
равнпправне шланпве 
групе. 
Ангажује се у реализацији 
преузеуих пбавеза у пквиру 
групнпг рада на пдгпвпран, 
исурајан и креауиван нашин. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува: Учбеник, уабла, щеме 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНИ ТЕХНИШАР - IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Предраг Пеурпвиё, мср Мина Ђуриё, др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп: Шиуанка 

                           др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                            Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                             Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                             др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                             Весна Лпмпар, Александра Ануиё: Грамауика 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за шеувруи разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

 

  

Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела 

•Негпваое коижевнп-

уепријских знаоа и 

развијаое љубави ушеника 

према ппезији и прпзи 

•Развијаое суваралашких 

сппспбнпсуи ушеника 

према ппезији и прпзи 

•Преппзнаваое 

суваралашкпг, 

прпдукуивнпг и уепријскпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Преппзнаваое 

меупдплпгије и 

•зна смисап и задауке 

прпушаваоа коижевнпсуи 

•зна смисап и знашај 

коижевне кулууре 

•разуме ппеуику 

умеунишкпг сувараоа 

•схвауа знашај 

кпмуникације 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•мпже да селекуује, 

криуишки прауи, 

преиспиуује и вреднује 

разлишиуе ппеуске уексупве 

•сппзна есуеуске и 

мпралне вреднпсуи 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Вещуина 

кпмуникације 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Рещаваое прпблема 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

•Теприја коижевнпсуи 

•Коижевна криуика 

•Реуприка 

•Ппеуика 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Правп 

•Верска насуава 

•Граѐанскп васпиуаое 

•Канцеларијскп 
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прпушаваоа коижевнпсуи 

•Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела 

•Развијаое сппспбнпсуи 

апсуракунпг и креауивнпг 

мищљеоа и криуишкпг 

прпмищљаоа суварнпсуи 

•Развијаое сппспбнпсуи за 

даље усаврщаваое у 

прпфесипналнпм, 

друщувенпм, јавнпм и 

другим дпменима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

умеунишкпг дела 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•анализира екпнпмске 

ппјаве у коижевним 

делима 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела  

ппслпваое 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Лингвисуика 

•Суилисуика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

Савремена 

српска 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

српске коижевнпсуи, 

оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

•зна кпје су пдлике 

савремене српске 

коижевнпсуи, оене 

упкпве, извпре и ууицаје 

•разуме ппеуику 

умеунишкпг сувараоа 

•зна смисап и знашеое 

изабраних дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•развија сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•ппзнаје узрпке 

кпнуинуиуеуа и генеуских 

веза кпје ппсупје меѐу 

фенпменима коижевне и 

кулуурне урадиције 

•има изграѐен ппеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 
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другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

сампкриуишнп пгледаое и 

исказиваое власуиупг 

мищљеоа 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних еппха 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике савремене 

српске коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи, свеуу и кпд 

нас 

Савремена 

свеуска 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

пдликама савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оеним упкпвима, 

извприма и ууицајима, 

најзнашајнијим 

предсуавницима и 

оихпвим делима 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре, 

вещуине мищљеоа и 

исказиваоа резулуауа 

суешенпг знаоа ппвпдпм 

свих универзалних уема 

кпјима се шпвек изражава п 

свеуу, другпм шпвеку, 

другим нарпдима, духу 

времена, изражавајуёи 

пспбенпсу власуиупг 

плишаваоа језикпм 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•зна пдлике савремене 

свеуске коижевнпсуи, 

оене упкпве, извпре и 

ууицаје 

•фпрмулище лишне ууиске 

и запажаоа п коижевнпм 

делу 

•зна смисап и знашеое 

изабраних коижевних 

дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•ппзнаје суилске, уемауске 

и жанрпвске 

каракуерисуике 

коижевнпсуи 

•зна и разуме ппеуику 

еппхе у Еврппи и свеуу 

•прихвауи свеуску 

коижевну бащуину 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•упшава језишке и кулуурне 

вреднпсуи пдреѐених 

коижевних дела 

•развија сампсуалнпсу у 
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рецепцији коижевних дела 

Лекуира 

 

 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи, 

шиуаоу и ппнпвљенпм 

шиуаоу кап пснпву 

дпживљенпг и схваёенпг 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи на кпјима се 

уемељи свекплика 

суварнпсу 

•Развијаое суваралашкпг и 

прпдукуивнпг криуишкпг 

пднпса према 

коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Бпгаёеое аспцијауивних 

аспекауа изражаваоа 

•Уппзнаваое са писцима и 

делима свеуске и наще 

коижевне бащуине 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме сурукууру, смисап 

и знашај наведених дела 

•има криуишки суав према 

коижевнпм делу 

•има развијен коижевнп-

уепријски и аналиуишки 

присууп делу 

•развије сампсуалнпсу у 

рецепцији коижевних дела 

•мпже да искаже кулууру 

криуишкпг мищљеоа 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•преппзна свевременпсу 

пбраѐених уема 

•уумаши дела изнпсеёи 

свпја запажаоа, ууиске и 

пбразлпжеоа  п оима 

Синуакса и 

мпрфплпгија 

 

 

•Усвајаое знаоа п 

синуаксишкпј језишкпј 

нпрми 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•Негпваое шисупуе језика 

применпм функципналне 

грамауике српскпг језика 

•Бпгаёеое акуивнпг 

решника ушеника у јаснпм, 

прецизнпм и правилнп 

сурукуурисанпм језишкпм 

исказу 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•ппзнаје синуаксишку 

нпрму српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди синуаксишке 

јединице и оихпву 

функцију 

•зна падежни сисуем и 

оегпву уппуребу 

•разуме ппјам 

кпнгруенције 
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•пдреди уиппве синуагми и 

уиппве наппредних 

кпнсурукција 

•ппзнаје синуаксу 

глагплских пблика 

•ппзнаје решенишне 

кпнсурукције 

•ппзнаје сисуем зависних и 

независних решеница 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

 

Правппис •Псппспбљаваое ушеника 

за примеоиваое знаоа из 

језика и правпписа у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•примени правиписне 

знаке у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•уппуреби знаке 

инуерпункције у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•пвлада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

  

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и 

писменп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

пдгпварајуёих језишких 

вежби 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Ппдсуицаое на 

усаврщаваое гпвпреоа, 

писаоа, шиуаоа, кап и 

негпваое кулууре дијалпга 

•Усаврщаваое кулууре 

•ппседује развијену 

језишку кулууру 

•усвпји и негује усменп и 

писанп изражаваое пп 

нпрмама и суандардима 

српскпг коижевнпг језика 

•напище есеј ппщуујуёи 

сурукууру пве коижевне 

врсуе 

•сасуави бипграфију, 

мплбу, жалбу, пригпвпр… 

•прпцеоује вреднпсу 

ппнуѐених кулуурних 
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изражаваоа 

•Негпваое инуереспваоа 

за праёеое кулуурних 

садржаја и криуишки пднпс 

према оима 

•Псппспбљаваое за 

пракуишну примену 

функципналних суилпва 

садржаја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, кпмпарауивна, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, пдабрани уексупви, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу  јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2, СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, 

где, кп, кпликп, защуп) 

у свакпдневним 

уексупвима  

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на 

сасуанцима, 

кпји се пднпсе на 

маое 

слпжене садржаје из 

суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, 

ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредна кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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вези са уемпм 

дискусије / разгпвпра 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај, усменп и 

писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван 

и аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, других 

људи и заједница. 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе 

узрпке грещке. 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

Unit 9. It depends how 

you look at it 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи 

смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из 

сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у 

кпјима се изнпси 

лишни суaв или 

ппсебнп гледищуе 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

Unit 10. All things hi-

tech 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и 

заврщи унапред 

припремљен разгпвпр, 

ппд услпвпм да је лице 

у лице са 

сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију 

п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу 

да уражи ппмпё пд 

сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани 

свпј суав, разјасни 

несппразуме 
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- иденуификује 

разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе 

приказе исупг дпгаѐаја 

у разлишиуим 

медијима 

прпцеоује релеванунпсу 

и ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа 

ИКТ средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ-а и у 

пднпсу на уп пдгпвпрнп 

ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације. 

Ушеник уппреѐује 

разлишиуа мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да 

пбјасни щуа су преднпсуи 

и слабе суране 

разлишиуих рещеоа и да 

се ппредели за бпље 

рещеое. 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да 

би саппщуип 

инфпрмацију 

или указап на лишни 

суав или 

супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају 

или са сасуанка 

-писменп кпнкурище 

за неки ппсап 

-на изразиуији нашин 

впди мпнплпщки уип 

излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи 

прецизније и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои 

из свпг пкружеоа, 

пписује прпщле 

акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне 

задауке и нашин 
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прганизпваоа 

-даје релевануне 

ппдауке 

са неке презенуације 

или из дискусије 

везане за суруку 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и сараднике, 

а дискусију заснива на 

аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике 

кап једнакп вредне 

ауупнпмне пспбе и 

оихпва људска и 

маоинска права и уакп 

щуп се супрпусуавља 

разлишиуим фпрмама 

насиља и 

дискриминације.  

 

Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, щеме, 

извещуаји, рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 

свакпдневним 
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сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

 

Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, 

щеме, извещуаји, 

рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 
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свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп:  2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.2.2.  2.СТ.1.2.3.  2.СТ.1.2.4.  2.СТ.1.2.5.  2.СТ.1.3.1. 2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.3.4. 2.СТ.1.3.5. 2.СТ.1.3.6. 2.СТ.1.3.7. 2.СТ.1.4.1.  2.СТ.1.4.2. 2.СТ.1.4.3.   2.СТ.1.4.4.   2.СТ.1.4.5.  2.СТ.1.5.1. 2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.1.5.6.  

Средои нивп: 2.СТ.2.1.1.   2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.1.4.   2.СТ.2.2.1.  2.СТ.2.2.2.   2.СТ.2.2.4.  2.СТ.2.2.5.  2.СТ.2.2.6. 2.СТ.2.3.1. 2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.3.5. 2.СТ.2.3.6. 2.СТ.2.3.7. 2.СТ.2.4.1. 2.СТ.2.4.2. 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.4.4. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5.  

Напредни нивп: 2.СТ.3.1.1. 2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 2.СТ.3.2.3. 2.СТ.3.2.4. 2.СТ.3.2.5. 2.СТ.3.2.6. 2.СТ.3.3.1. 2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.3.5. 2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.4.2. 2.СТ.3.4.3. 2.СТ.3.4.4. 2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Maуемауика 4,Збирка задауака и уесупва  за уреёи разред гимназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 

3 и 4,збирка задауака за 3. И 4. Разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1. Елеменуи 

финансијске 

мауемауике 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима финансијске 

мауемауике 

• примени камауни рашун пд суп 

(време дауп у гпдинама, месецима 

или данима) 

• пбјасни ппјам менице и на кпји 

нашин се уппуребљава 

• примени прпсу камауни рашун на 

пбрашунаваое камауе кпд щуедних 

улпга и ппурпщашких кредиуа 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп 

ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсув

пм и инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физик

пм 
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• ппкаже разлику измеѐу прпсупг 

и слпженпг камаунпг рашуна на даупм 

примеру 

-Рещаваое 

прпблема 

-Сарадоа 

2.Функције 

 

 

• Прпщириваое знаоа п 

пспбинама функцијама 

• Уппзнаваое са 

ппјмпвима инверзна и 

слпжена функција 

• Уппзнаваое са ппјмпм 

гранишна вреднпсу 

функције 

• дефинище ппјам функције и врсуе 

функција (1-1, НА и бијекција) 

• кприсуи експлициуни и 

имплициуни пблик функције 

• пбјасни и испиуа мпнпупнпсу 

функције, пгранишенпсу, парнпсу, 

перипдишнпсу и пдреди нуле 

функције 

• нацруа и анализира елеменуарне 

функције 

• пдреди гранишну вреднпсу 

функције 

• набрпји важне лимесе 

• пдреди асимпупуе дауе функције 

3.Извпд функције • Разумеваое ппјма 

извпда 

функције 

• Псппспбљаваое за 

примену извпда на 

испиуиваое свпјсуава 

функције 

 

• пбјасни прпблем уангенуе у даупј 

уашки и прпблем брзине 

• дефинище извпд функције 

• примени правила диференцираоа 

• примени уаблицу елеменуарних 

извпда 

• пдреди ексуремне вреднпсуи 

ппмпёу извпда функције 

• испиуа мпнпупнпсу функције 

ппмпёу извпда 

• испиуа и нацруа графике 

4.Верпваунпёа и 

суауисуика 

 

 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п верпваунпёи и 

суауисуици 

• упши слушајне дпгаѐаје 

• преппзна кпји су дпгаѐаји мпгуёи, 

ппвпљни, сигурни, немпгуёи 

• израшуна верпваунпёу дпгаѐаја 

(суауисуишка и класишна 

дефиниција верпваунпёе) 

• пдреди услпвну верпваунпёу 

дпгаѐаја А у пднпсу на дпгаѐај B 
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• наведе пример слушајне 

прпменљиве 

• примени бинпмну расппделу 

• израшуна нумеришке 

каракуерисуике слушајних 

прпменљивих (мауемауишкп 

пшекиваое, дисперзију, медијану 

и мпд) 

• преппзна пснпвне ппјмпве 

суауисуике 

• фпрмира суауисуишке уабеле и на 

пснпву оих да графишки прикаже 

ппдауке 

• израшуна пдреѐене каракуерисуике 

слушајнпг узпрка (ариумеришку 

средину узпрка, медијану узпрка, 

мпд узпрка и дисперзију узпрка) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: 

Насуавне меупде: 

Насуавна средсува: 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

Р. Кпсуиё, Д. Калајчиё, Пдбпјка-меупдика сппруске припреме, Сууденуски кулуурни ценуар, Нищ 1995. 

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Д .Мадиё, Б. Ппппвиё, Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада) , Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2005. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи 

и уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј снаге, 

брзине, издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику дисциплина 

из аулеуике и гимнасуике ( вежби 

на справама и улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и вежбе из 

псуалих прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое есуеуских 

вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и креуаое, без 

пбзира на уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске акуивнпсуи 

припада, има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа извпѐеоа, 

леппуа дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа и 

креуаоа 
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ПДБПЈКА (избпрни 

сппру ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила сппруске 

гране за кпју ппказује ппсебан 

инуерес – за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским уакмишеоима 

и у слпбпднпм времену 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 
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ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

ФИЛПЗПФИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник ,,Филпзпфија ''за средоу щкплу, аутпри :М. Савић, В. Цветкпвић, Н. Цекић, Завпд за учбенике и наставна средства,Бепград,  

2006. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

филпзпфија 

Пдреѐеое 

филпзпфије 

 

 

Увпѐеое ушеника у предмеу 

филпзпфија крпз пдреѐеое 

имена и ппјма, исупријске 

услпве у кпјима је насуала, 

извпре  и пднпс филпзпфије 

према миуу и религији и 

другим духпвним 

делаунпсуима:науци и 

умеунпсуи и пснпвна 

филпзпфска пиуаоа и 

дисциплине. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 

суаоу да : 

-еуимплпщки и ппјмпвнп анализира 

ппјам филпзпфије;  

-разуме друщувени кпнуексу 

насуанка филпзпфије;  

-пбјащоава разлишиуе ппбуде за 

филпзпфскп исураживаое; 

 -упшава слишнпсуи и разлике измеѐу 

филпзпфије и науке, филпзпфије и 

умеунпсуи, филпзпфије и религије и 

знашај раздвајаоа миуа пд 

филпзпфије; 

-јаснп разликује специфишна пиуаоа 

разлишиуих филпзпфских 

дисциплина. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг,уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје,ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

сурауегије 

ушеоа,прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима 

ушеоа,ппзнаје 

разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаое, 

разликује шиоенице пд 

 

 

 

 

Прирпдне науке 

Спциплпгија 

Верска насуава 

Исуприја 

Психплпгија 

Ликпвна и 

музишка 

умеунпсу 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Мауемауика 

Ануишка 

филпзпфија 

 

 

Пбразпваое пснпвних 

ппјмпва преспкрауске 

филпзпфије:arche, apeiron, 

physis,лпгпс и брпј; 

разумеваое филпзпфскпг 

ппјма „биёе” и оегпва 

Ушеник  разуме и анализира ппјмпве 

праппшеуак (aρχή), прирпда (φύςισ), 

насуајаое и несуајаое, кпсмпгпнија и 

уепгпнија; 

-  разуме и анализира разлишиуе 

кпнцепуе супрпунпсуи у филпзпфији; 
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примена у елејскпј 

пнуплпгији;уппзнавое са 

уепријпм елеменауа 

Емпедпкла,Анаксагпре и  

ушеоем гршких аупмисуа; 

уппзнавое ушеника са 

дијалекуикпм и реуприкпм 

спфисуа и пбразпваое 

ппјмпва ирпније и мајеууике 

крпз  Спкраупву 

филпзпфију;разумеваое и 

анализа Плаупнпве и 

Арисупуелпве 

меуафизике;сагледаваое 

пднпса врлине и знаоа у  

Спкраупвпј Плаупнпвпј и 

Арисупуелпвпј филпзпфији; 

прпушаваое Плаупнпвпг и 

Арисупуелпвпг кпнцепуа  

еуике  и 

пплиуике;прпушаваое 

супицизма и 

епикурејсува;увпѐеое у 

средопвекпвну филпзпфију 

крпз ппјаву 

нпвпплаупнизма. 

 

-  уппреѐује пиуагпрејскп и елејскп 

схвауаое биёа; 

-разуме и анализира идеје 

пнуплпщкпг плурализма Емпедплкла, 

Анаксагпре и аупмисуа; 

-пбјащоава  исупријски кпнуексу кпји 

је дпвеп дп ппјаве спфисуа и 

вреднује знашај увпѐеоа реуприке и 

дијалекуике у свакпдневни живпу 

суарих Грка; 

-разумеју, анализира и вреднује 

ппјмпве ирпније и мајеууике и увиѐа 

знашај Спкраупвпг нашина 

ппдушаваоа; 

-разуме и анализира Плаупнпву  

пнуплпгију  и  пплиуишку филпзпфију 

-пбјащоава  Арисупуелпву 

класификацију знаоа, Арисупуелпву 

криуику Плаупна, уеприју узрпка  и 

ппјам супсуанције; 

-уппреѐује ,анализира и вреднујуе 

пплиуишку филпзпфију Плаупна и 

Арисупуела и ппвезују пплиуишке 

прпблеме ануике са свпјим 

свакпдневим искусувпм; 

-разуме, вреднује и креира 

разлишиуе кпнцепције дпбрпг живпуа 

у ануици; 

-ппвезује и уппреѐује 

нпвпплаупнизам са плаупнизмпм и 

хрищёансувпм. 

инуерпреуација, знаоа 

пд верпваоа;преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу,разликује 

и вреднује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи, уме да 

прпцени сппсувену 

успещнпсу у ушеоу и 

иденуификује уещкпёе у 

ушеоу и зна какп да их 

превазиѐе.) 

Кпмуникација ( Ушеник 

акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми 

кпмуникације;уме да 

искаже пдреѐени 

садржај,усменп и 

писанп и да га 

прилагпди ппуребама и 

каракуерисуикама 

сиууације; уважава 

сагпвпрника, реагује на 

садржај кпмуникације, а 

не на лишнпсу 

сагпвпрника; 

иденуификује уашку 

гледищуа сагпвпрника и 

уме да прпцени 

адекваунпсу 

аргуменуације и 

Средопвекпвна 

филпзпфија 

 

Уппзнаваое ушеника са 

исупријским и кулуурним  

услпвима  у кпјима је 

насуалп хрищёансувп и 

прирпдпм средопвекпвне 

Ушеник, анализира, разуме и 

вреднује исупријски кпнуексу 

насуанка филпзпвије средоег века; 

-разуме и анализира пднпс вере и 

разума у средоем веку, крпз сукпб 
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филпзпфије; исураживаое 

пднпса вере и разума у 

средопвекпвнпј 

филпзпфији; уппзнаваое 

ушеника са прпблемпм 

универзалија у средоем 

веку; исураживаое дпказа п 

егзисуенцији Бпга; 

 

 

гнпсуика и апплпгеуа; 

-пбјащоава Авгусуинпвп рещеое 

пднпса вере и разума и Авгусуинпвп 

схвауаое исуприје; 

- разуме и анализира пднпс 

уеплпгије и филпзпфије у перипду 

схпласуике ; 

-уппреѐује разлишиуа рещеоа 

прпблема универзалија; 

-уппреѐује, анализира и вреднује 

филпзпфију Тпма Аквинскпг , оегпв 

пднпс према Арисупуелу и дпказеп 

егзисуенцији Бпга,Тпме Аквинскпг и 

других  схпласуишара; 

кпнурааргуменуације; 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа и 

других људи.) 

 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама (Уме да 

уппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака и да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу; зна разлику 

измеѐу ппдауака и 

оихпвпг уумашеоа, зна 

да исуи ппдаци, у 

зависнпсуи пд кпнуекса, 

мпгу имауи разлишиуа 

уумашеоа и да 

уумашеоа мпгу да буду 

присурасна; кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака.) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(Зна ефикаснп да 

кприсуи инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

Филпзпфија нпвпг 

дпба 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

кулуурнп-исупријским 

кпнуексупм нпвпг дпба и 

ппјавпм ренесансе; 

уппзнаваое са Бекпнпвим и 

Декарупвим рещеоем 

прпблема меупде ; 

уппзнаваое са прпблемпм 

супсуанције у нпвпвекпвнпј 

филпзпфији; уппзнаваое са 

нпвпвекпвним 

емпиризмпм; разумеваое 

знашаја прпсвеуиуељсува и 

пплиуишких кпнцепција 

нпвпг века за нпвп и 

савременп дпба; увпѐеое 

ушеника у пснпвне идеје  

Канупве криуишке 

филпзпфије;разумеваое 

важнпсуи ппјаве Фихуепве и 

Щелингпве мисли за 

насуанак Хегелпве 

Ушеник преппзнаје дпгаѐаје пд 

кљушне важнпсуи за нпви век и 

анализира пснпвне  дпмеуе 

ренесасе; 

-пбјащоава и анализира мпдернп 

схвауаое меупде, анализира и 

вреднује разлишиуе врсуе идпла: 

- инурпреуира, анализира  и 

уппреѐује Декарупв ппјам 

супсуанције са Спинпзиним и 

Лајбницпвим рещеоима; 

- анализира, пбјащоава и уппреѐује  

разлишиуе емпирисуишке кпнцепције, 

Лпка, Берлија и Хјума;  

-навпди и пбјащоава пснпвне 

предсуавнике,кпнцепције и ууицаје 

прпсвеуиуељсува  и мпдерне 

пплиуишке филпзпфијена савременп 

дпба; 

-пбјащоава, анализира и уппреѐује 

Канупв урансцеденуални идеализам  

и Канупву еуику са Фихуепвим 
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филпзпфије; уппзнаваое са 

пснпвним идејама 

Маркспве мисли; 

 

субјекуивним идеализмпм, 

Щелингпвим пбјекуивним 

идеализмпм  и апсплууним 

идеализмпм Хегелпве филпзпфије; 

-пбјащоава Маркспвп схвауаое 

шпвека , исуприје, праксе и пууѐеоа и 

анализира ууицај Маркспве мисли на 

савременп дпба. 

кпмуникацију и 

сарадоу;ппмпёу ИКТ  

уме да 

предсуави,прганизује и 

фпрмауира 

инфпрмације, кприсуеёи 

на ефикасан нашин 

мпгуёнпсуи даупг ИКТ 

средсува; ефикаснп 

кприсуи ИКТ за 

кпмуникацију и 

сарадоу; преппзнаје 

ризике и ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ и у 

пднпсу на уп се 

пдгпвпрнп ппнаща.) 

Рещаваое прпблема 

(Ушеник  испиуује 

прпблемску сиууацију и 

прпналази мпгуёа 

рещеоа; уппреѐује 

мпгуёа рещеоа , уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа  и да се 

ппредели за бпље 

рещеое.) 

Сарадоа  

(Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

групе,усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева;акуивнп слуща и 

Савремена 

филпзпфија 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним каракуерисуикама  

и правцима  савремене 

филпзпфије; развпј сазнаоа 

п пднпсу филпзпфских и 

наушних меупда 

;исураживаое пснпвних 

прпблема савремене 

филпзпфије језика; 

исураживаое разлике 

имеѐу вплунуаризма, 

нихилизма и 

инууиципнизма; 

уппзнаваое са прпблемима 

уумашеоа уексуа и са 

фенпменплпгијпм; 

уппзнаваое са пснпвним 

идејама филпзпфије 

егзисуенције, криуишке 

уеприје, сурукуурализма и 

ппсумпдерне. 

Ушеник иденуификује главне 

прпблеме савремене филпзпфије; 

-уппреѐује разлишиуе аспекуе пднпса 

филпзпфије и науке: ппзиуивизам, 

лпгишки ппзиуивизам и аналиуишка 

филпзпфија , прагмауизам; 

- пбјащоава, прпмищља и анализира 

улпгу језика у Виугенщуајнпвпј 

филпзпфији; 

-инурепреуира, анализира и 

уппреѐује Щппенхауерпв и Нишепв 

ираципналиуам и Бергспнпв 

инууиципнизам; 

- анализира и вреднује савремене 

филпзпфске меупде:херменеууику и 

фенпменплпгију; 

-анализира разлишиуа схвауаоа п 

смислу шпвекпве егзисуенције: 

Кјеркегпра, Јасперса, Хајдегера, 

Сарура и Берѐајева; 

-анализира  и вреднује најнпвије 

упкпве у филпзпфији: криуишку 

уеприју, сурукуурализам и 

ппсумпдерну. 
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ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике,а дискусију 

заснива на 

аргуменуима; 

кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве 

групе.) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде: : мпнплпщка, дијалпщка, меупда пракуишних акуивнпсуи ушеника,уексууална, меупда писаних радпва и задауака, 

хеурисуишка,презенуације 

Насуавна средсува: :учбеник, рашунар, уексупви 

 

СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске щкпле, ауупр : Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё, Дауа Суауус, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

С
ТА

ТИ
С

ТИ
К

А
 

 

УВПДНИ ППЈМПВИ 

П СТАТИСТИЦИ 

 

Разликпваое пснпвних 

ппјмпва п суауисуици кап 

науци 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја суауисуике у сисуему 

инфпрмисаоа и дппринпса 

суауисуишких инфпрмација у 

функципнисаоу привреде и 

друщува 

 

Ушеник је у суаоу да :  

-Схвауа уепријски и пракуишан знашај 

суауисуике 

-Мпже да пбјасни ппјам, предмеу, 

задауак, ппделу и знашајсуауисуике 

-Навпди примере суауисуишких 

закпниупсуи 

-Пписује суауисуишки сисуем и везу 

измеѐу наципналнпг и 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг 

-Ушеник разликује 

Пснпви екпнпмије, 

мауемауика, 

ппслпвна 

инфпрмауика 
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меѐунарпднпг суауисуишкпг сисуема шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и 

мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп 

да искаже 

пдреѐени садржај 

(усменп и писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, 

уумаши и 

прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази 

/ псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске 

сиууације 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

 

СТАТИСТИШКП 

ППСМАТРАОЕ 

 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп прганизпваое 

суауисуишкпг исураживаоа 

Развијаое сппспбнпсуи 

прикупљаоа 

релевануних и уашних 

ппдауака (сасуављаое 

анкеуе) 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израѐује прпграм 

ппсмаураоа за исураживаое 

-Уме да прганизује ппсмаураое 

-Пбјащоава врсуе пбележја 

-Разликује примарне пд секундарних 

ппдауака 

-Дефинище пппис, суауисуишки 

извещуај 

-Навпди меупде прикупљаоа 

ппдауака 

-Зна да прикупља и кпнурплище 

прикупљене ппдауке 

 

СРЕЂИВАОЕ И 

ГРУПИСАОЕ 

ППДАТАКА 

 

 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп груписаое 

ппдауака у суауисуишке 

серије 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за ппуребе суауисуишке 

анализе 

ппдауака 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Дефинище суауисуишке серије и 

оихпве врсуе 

-Сампсуалнп групище ппдауке у 

суауисуишке серије 

 

ПРИКАЗИВАОЕ 

СТАТИСТИШКИХ 

ППДАТАКА 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

креираоа 

пдгпварајуёих суауисуишких 

уабела 

Развијаое сппспбнпсуи за 

сампсуалнп 

цруаое и избпр графишких 

приказа и анализуприказа 

Пвладаваое меупдама 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Правилнп сасуавља прпсуе, слпжене 

и кпмбинпване 

уабеле, анализира оихпве ппдауке 

 

 

-Разликује врсуе 

 графишких приказа суауисуишких 
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кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу ппдауака 

серија 

-Правилнп пдабира врсуу графишкпг 

приказа у зависнпсуи 

пд  суауисуишких ппдауака 

релевануна 

пиуаоа, а 

дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗА 

ППДАТАКA:  

-СРЕДОА ВРЕДНПСТ 

-МЕРЕ ДИСПЕРЗИЈЕ 

-РЕЛАТИВНИ 

БРПЈЕВИ 

-ИСПИТИВАОЕ 

ДИНАМИКЕ ППЈАВА 

-ИСПИТИВАОЕ  ВЕЗА 

ИЗМЕЂУ  ППЈАВА 

 

 

 

 

 

 

 

УВПД У ПСНПВЕ 

ППСЛПВНЕ 

СТАТИСТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

Усвајаое знаоа п ппјму и 

врсуама 

дескрипуиних мера 

Псппспбљаваое за 

сампсуалан избпр 

дескрипуивних мера у 

анализи ппдаук 

Усвајаое знаоа п ппјму 

мауемауишке и 

супхасуишке везе меѐу 

ппјавама 

Псппспбљаваое за 

сампсуалнп израшунаваое 

и уумашеое кпефицијенуа 

кпрелације 

Развијаое сппспбнпсуи за 

сампсуалну 

примену и уумашеое 

релауивних брпјева 

Пвладаваое меупдама 

кприщёеоа прпграма 

Excel за анализу ппдауака 

Усвајаое пснпвних ппјмпва 

пппслпвнпј суауисуици кап 

науци 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

ппслпвне суауисуике у 

функципнисаоу привреде и 

друщува 

 

Примена суауисуишких 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Дефинище дескрипуивне мере 

-Зна да израшуна и изабере средое 

вреднпсуи и изврщи анализу 

дпбијених резулуауа 

-Кприсуи рашунар за ууврѐиваое 

средоих вреднпсуи, дисперзије 

-Зна да израшуна и пбјасни кпеф. 

кпрелације 

-Навпди и дефинище врсуе 

релауивних брпјева 

-Израшунава и уумаши базне и 

ланшане индексе 

-Уме да анализира дауу ппјаву на 

псвпву 

дпбијених резулуауа 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Мпже да схвауи уепријски и 

пракуишни знашај 

ппслпвне суауисуике 

-Зна предмеу, задауак, ппделу и 

знашај ппслпвне 

суауисуике 

-Мпже да набрпји врсуу и циљеве 

ппјединих група 

задауака ппслпвне суауисуике 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна ппказауеље суаоа 

заппслених 
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ЗАППСЛЕНИХ 

РАДНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИШКП 

ПРИКАЗИВАОЕ 

ПСНПВНИХ 

СРЕДСТАВА 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТИСТИШКП 

ПБУХВАТАОЕ 

ПРПДУКТИВНПСТИ 

РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

меупда у 

ппслпваоу предузеёа 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

заппслених у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу 

сурукууре и квалификација 

заппслених 

 

 

 

Преппзнаваое месуа и 

знашаја 

пснпвних средсуава у 

сурукуури 

укупних средсуава у 

предузеёу 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

израшунаваое кпефицијенауа 

искприщёеоа ппреме 

 

 

 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпг 

ууврѐиваоа и изражаваоа 

прпдукуивнпсуи у предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника  

израшунаваое кпеф. 

прпдукуивнпсуи и анализу 

дпбијених резулуауа 

 

 

 

-Зна да суауисуишки прикаже 

заппслене и мери 

суепен искприщёеоа раднпг 

времена 

-Анализира сурукууру заппслених 

према 

квалификацијама и другим 

пбележјима 

-Прпцени делаунпсу  

кпјпм се привреднп друщувп бави на 

бази ппдауака п заппсленима 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна ппказауеље суаоа 

пснпвних средсуава 

-Зна да графишки прикаже 

ппказауеље суаоа 

пснпвних средсуава 

-Зна да суауисуишки прикаже 

прпизвпдну и 

енергеуску ппрему и мери суепен 

оенпг 

искприщёеоа 

-Анализира дауе ппказауеље 

 

Ушеник је у суаоу да : 

 

-Зна да израшуна и пбјасни индексе 

прпдукуивнпсуи рада 

 

-Зна да суауисуишки мери 

прпдукуивнпсу на 

пснпву дауих ппдауака 

 

-Анализира дауе ппказауеље 

-Прпцени щуа уреба у привреднпм 

друщуву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 880 

СТАТИСТИКА НЕТП 

ЗАРАДЕ (ПЛАТА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преппзнаваое знашаја 

правилнпг 

ууврѐиваоа и изражаваоа 

зарада у 

предузеёу 

Псппспбљаваое ушеника за 

анализу зарада на пснпву 

дауих ппдауака 

Ппбпљщауи 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-Зна да израшуна индексе нпминалне 

и реалне 

прпсешне неуп зараде 

-Зна да упшава разлику измеѐу 

нпминалних и 

реалних зарада 

-Ппвезује пбласу зарада са индекспм 

ппурпщашких цена и суандардпм 

живпуа 

-Уппреѐује реалне зараде на нивпу 

регипна, 

Еврппе и свеуа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, кпмбинпвани рад, рад на задацима, демпнсураципна, меупде АПН: галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Учбеник, збирка задауака, радни лисупви, рашунар, панп, прпјекау 

 

ППСЛПВНА И СЛУЖБЕНА КПРЕСППДЕНЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Слпбпдан Рајкпвиё – Ппслпвна и службена кпресппнденција за IV разред правне и бирпуехнишке щкпле 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
 

сл
уж

б
ен

а 

кп
р

ес
п

п
н

д
ен

ц
и

ја
 Технишке вежбе Ууврѐиваое знаоа 

и сппспбнпсуи п 

уехници слеппг 

куцаоа и ппслпвнпј 

кпресппнденцији 

суешених у 

-сампсуалнп изради уехнишке вежбе 

у задауим кпмбинпваним 

варијануама  у пгранишенпм 

времену 

-сампсу. изврщи  кпрекууру радпва и 

анализу грещака 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Кпмпеуенција за 

Српски језик 

Сурани језик 

Инфпрмауика 

Пснпви права 

Правни ппсуупак 

Ппслпви правнпг 
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преухпдним 

разредима 

Суицаое веёе брзине 

куцаоа 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

прпмеуа 

Мауишна евиденција 

Секреуарскп 

ппслпваое 

Преписи 

пбликпваних 

уексупва   

- Ууврѐиваое знаоа 

суешених у 

преухпдним 

разредима п 

разлишиуим  

фпрмама кпје се 

кприсуе приликпм 

пбраде уексупва 

(америшка, еврппска, 

кпмбинпвана фпрма) 

 

-пбјасни разлику измеѐу америшке, 

еврппске и кпмбинпване фпрме 

пбликпваоа уексуа 

 - изврщи препис и пбликује уексу из 

правне пбласуи и уексуа  

на суранпм језику 

-сампсу. кпнурплище уашнпсу 

куцаоа  

Сампсуалнп 

пбликпваое уексупва 

и акауа 

- Унапреѐиваое 

знаоа 

ушеника п фпрми и 

знашају акауа и 

пбразаца 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

сампсуалну 

израду акауа, 

исправа 

и пбразаца  

 

 

 

-наведе писмена у сл. 

кпресппнденцији 

-пбјасни ппјам и сурукууру сл. акуа 

-сасуави сл. дппис на 

пснпву задауих елеменауа 

-пбликује сл. дппис у 

задауим фпрмама 

- пбликује дппис на суранпм језику 

- наведе каракуерисуике јавне 

исправе 

-сампсу. сасуави пример исправа   

на задауе елеменуе 

- наведе сасуавне делпве рещеоа 

-сасуави рещеое на задауе 

елеменуе 

Кпресппнденција у 

вези купппрпдаје 

рпбе –примена 

Инуернеуа 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

сампсуалнп израѐује 

писмена везана за 

купппрпдају рпбе 

-врщи препис купппрпдајнпг 

угпвпра 

-да наведе елеменуе ппсл. писма 

-да наведе врсуе ппсл. писама 

-да сампсу. на задауе елеменуе  

сасуави : упиу, пдгпвпр на упиу,  



 882 

ппщуе, ппсебне, циркуларне 

ппнуде, ппручбине, кпмисијски 

записник п пријему рпбе, 

рекламације, ургенције 

--сасуави ппсл.писмп  пп правилима  

е-ппщуе на задауе 

елеменуе (e-mail) 

Припрема сасуанака 

и семинара 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

прганизпваое 

кпнференције, 

сасуанака 

и семинара 

припреми мауеријал, прпсуприју и 

ппрему за сасуанак 

-сасуави лисуу лица кпје уреба 

ппзвауи и ппзив за сасуанак 

-сасуави записник са сасуанка 

-прганизује прпсупр, мауеријал и 

ппрему ппуребну за пдржаваое 

семинара 

-изради извещуај са сасуанка/ 

семинара/кпнференције 

Прганизација 

службених пуупваоа 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

прганизпваое 

службенпг пуупваоа, 

 

-изради пдлуку п служб. 

пуупваоу према задауим 

елеменуима 

- пппуни налпг за службенп 

пуупваое 

- инфпрмище се п превпзу, 

резервацији и набавци карауа 

елекур.  пууем  

-прганизује превпз и смещуај за 

службенп пуупваое 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, рад у парпвима, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: рашунари, учбеник, свеска, радни задаци 
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ПСНПВИ РАДНПГ ПРАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви раднпг права, Бпривпје Щундериё, Пснпви раднпг права - правп на спцијалнп псигураое, за шеувруи разред правне и 

бирпуехнишке щкпле, ЗУНС 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
сн

п
ви

 р
ад

н
п

г 
п

р
ав

а 

Ппјам и предмеу 
права на спцијалнп 
псигураое 
 
 

Суицаое увпдних знаоа 
п пснпвним гранама 
спцијалнпг псигураоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 
у суаоу да: пбјасни ппјам и знашај 
спцијалнпг псигураоа, гране 
спцијалнпг псигураоа, наведе 
извпре права спцијалнпг сигураоа 
и наведе псигуране ризике. 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Пбављаое 
пперауивних 
ппслпва у пбласуи 
јавне управе 
Пбављаое 
ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних 
акуивнпсуи 

Српски језик, 
Инфпрмауика, 
Ппслпвна и службена 
кпресппнденција 

Здравсувенп 
псигураое 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за спрпвпѐеое 
ппсуупка псувариваоа 
права из здравсувенпг 
псигураоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 
у суаоу да: пбјасни знашај и 
циљеве здравсувенпг псигураоа, 
разликује псигуранике и псигурана 
лица, пппуни и ппднесе пријаву и 
пдјаву са пбавезнпг здравсувенпг 
псигураоа. 

Пензијскп и 
инвалидскп 
псигураое 

Псппспбљаваое 
ушеника за спрпвпѐеое 
ппсуупка псувариваоа 
права из пензијскпг и 
инвалидскпг псигураоа 
 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 
у суаоу да: преппзна знашај и 
циљеве пензијскпг и инвалидскпг 
псигураоа, пбјасни ппјам суарпсна 
пензија, пензијски суаж, ппјам 
инвалидска пензија, ппвреду на 
раду и прпфесипналну бплесу и 
ппрпдишну пензију. 

Псигураое за слушај 
незаппсленпсуи 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за спрпвпѐеое 
ппсуупка псувариваоа 
права за слушај 
незаппсленпсуи 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 
у суаоу да: пбјасни ппјам 
псигураоа незаппслених, 
дппринпс и права незаппслених 
лица 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, у групама 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка меупда, исураживашки меупд 
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Насуавна средсува: учбеник, кабинеу 

 

ПСНПВИ ПРАВНИХ ППСТУПАКА 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
 П

С
П

В
И

   
   

   
П

Р
А

В
Н

И
Х

   
   

   
П

П
С

ТУ
П

А
К

А
 

Ппјмпви 
кривишнпг 
права 

Уппзнаваое ушеника 
са пснпвама 
кривишнпг 
права 
● Суицаое знаоа п 
елеменуима 
кривишнпг 
дела 
● Развијаое свесуи 
п негауивним 
ппследицама 
ппсупјаоа 
кривишнпг дела 
● Суицаое знаоа п 
знашају винпсуи при 
изврщеоу кривишнпг 
дела и пснпва за 
оегпвп 
искљушеое 
● Суицаое знаоа 
п пснпвима кпји 
искљушују кривишну 
пдгпвпрнпсу 

пбјасни предмеу кривишнпг дела 
● дпведе у везу елеменуе 
кривишнпгдела 
● пбјасни ппјам кривишне 
пдгпвпрнпсуи 
● дефинище умищљај и нехау 
● разликује умищљај и нехау кап 
пблике кривице 
● преппзна пблике винпсуи у 
кпнкреуним кривишним делима 
● дефинище санкције 
● разликује врсуе кривишних 
санкција 
● наведе суадијуме изврщеоа 
кривишнпг дела 
● разликује пснпве кпји искљушују 
ппсупјаое кривишнпг дела 
● пбјасни нужну пдбрану и 
крајоунужду 
● разликује слушајеве ппсупјаоа 
прекпрашеоа крајое нужде и 
нужне пдбране 

 
Ушеник ппзнаје 
специфишне 
каракуерисуике 
разлишиуих 
мпдалиуеуа 
кпмуникације (усмена 
и писана, неппсредна и 
ппсредпвана 
кпмуникација, нпр. 
уелефпнпм, прекп 
инуернеуа).  
 Уме јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
усменп и писанп, и да 
га прилагпди 
захуевима и 
каракуерисуикама 
сиууације  
 
Зна да је за 
разумеваое дпгаѐаја и 
дпнпщеое 
кпмпеуенуних пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 
ппдауке  
 

Пснпви права 
Државнп уреѐеое 
Бирпуехника 
 
 
 
Ппслпвна и службена 
кпресппнденција 
 
Пснпви реуприке и 
беседнищува 

Пснпве 
кривишнпг 
ппсуупка 

Суицаое знаоа п 
кривишнпм ппсуупку и 
оеним субјекуима 
● Развијаое свесуи 
п улпзи свакпг пд 

ппсуупка 
● разликује врсуе кривишнпг 
ппсуупка 
● пбјасни преуппсуавку невинпсуи 
● разликује принципе Nе bis in 
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субјекауа у кривишнпм 
ппсуупку 

idem и Reformatio in peius 
● разликује пснпвна нашела 
кривишнпг ппсуупка 
● дефинище ппјам пснпвана сумоа 
● разликује субјекуе кривишнпг 
ппсуупка 
● пбјасни врсуе надлежнпсуи 
● пбјасни ппјам сукпб надлежнпсуи 
● разликује пбавезнп и 
факулуауивнп изузеёе судије и 
судије ппрпуника 
● сасуави рещеое кпјим се захуев 
за изузеёе пдбија или пдбацује 
● наведе суранке у кривишнпм 
ппсуупку 
● сасуави ппзив за пкривљенпг идруге 
ушеснике у ппсуупку 
● пппуни уипску наредбу п 
вещуашеоу 
● разликује рпкпве у кривишнпм 
ппсуупку 
● ппбрпји мере за пбезбеѐеое 
присусува пкривљенпг 
● пбјасни усуанпву приувпра у 
ппсуупку 
● изради уипскп рещеое за 
задржаваое лица у приувпру 
● сасуави записник п главнпм 
преуресу 
● сасуави наредбу за дпвпѐеое 
● разликује врсуе дпсуављаоа 
● евиденуира изврщенп 
дпсуављаое и дпсуавницу 

Разуме разлику измеѐу 
јавних и привауних 
ппдауака, зна кпје 
ппдауке мпже да 
дпбије пд надлежних 
инсуиууција и кприсуи 
пснпвна правила 
шуваоа приваунпсуи 
ппдауака.  
 
 
 
Ушеник уппреѐује 
разлишиуа мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације прекп 
релевануних 
криуеријума, уме да 
пбјасни щуа су 
преднпсуи и слабе 
суране разлишиуих 
рещеоа и да се 
ппредели за бпље 
рещеое  
 

Предисуражни 
ппсуупак 

Суицаое знаоа п 
предисуражнпм 
ппсуупку 
● Псппспбљаваое 
ушеника за уехнику 
израде уипских акауа 

пбјасни знашај припремнпг 
рпшищуа 
● сасуави наредбу п времену 
и месуу пдржаваоа главнпг 
преуреса 
● сасуави ппзив за главни преурес 
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у предисуражнпм 
ппсуупку 

● пбјасни преуппсуавке за 
пдржаваое главнпг преуреса 
● изради уипски пример записника 
са главнпг преуреса 
● разликује врсуе пресуда 
● сасуави пример изреке 
разлишиуих врсуа пресуда и 
пппуни уипски пример пресуде 
сазадауим ппдацима 
● припреми ппуребну 
дпкуменуацију за израду пресуде 

Правни лекпви ● Суицаое знаоа п 
редпвним и 
ванредним 
правним лекпвима 

● разликује врсуе правних лекпва 
● наведе пбавезне елеменуе жалбе 
и субјекуе кпји мпгу ппднеуи 
жалбу 
● сасуави једнпсуаван пример 
жалбе 
● прими и евиденуира пријем 
жалбе 
● пбјасни ппсуупак пп жалби пред 
првпсуепеним судпм 
● пбјасни ппсуупак пп жалби 
преддругпсуепеним судпм 
● наведе рпкпве за жалбу 
● симулира ппсуупак пп 
неблагпвременпј жалби 

Увпдни 
ппјмпви гра- 
ѐанскпг 
ппсуупка 

Увпѐеое ушеника у 
предмеу граѐанскпг 
ппсуупка 

пбјасни ппјам граѐански ппсуупак 
● дефинище ппјам парнишни ппсуупак 
● разликује нашела граѐанскпг ппсуупка 
● наведе сппрпве кпји се рещавају 
уграѐанскпм ппсуупку 
● наведе надлежнпсу за 
рещаваоесппрпва у граѐанскпм 
ппсуупку 
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Парнишни 
ппсуупак 

Суицаое знаоа 
● п упку парнишнпг пп- 
суупка 
● Псппспбљаваое 
ушени- 
ка за дпнпщеое 
једнп- 
суавних правних акауа 
у 
парнишнпм ппсуупку 

дефинище ппјам надлежнпсу 
суда у парнишнпм ппсуупку 
● разликује суварну и месну 
надлежнпсу суда 
● уппреди ппщуу и ппсебну 
меснунадлежнпсу 
● пбјасни када суди веёе а када судија 
ппјединац 
● разликује искљушеое и изузеёесудије 
● разликује врсуе суранака у парнишнпм 
ппсуупку 
● пбјасни парнишну сппспбнпсу 
● разликује врсуе засуупника суранака 
● пбјасни ппјам и врсуе рпкпва 
● уппреди врсуе рпшищуа 
● наведе врсуе ппднесака 
U sudskoj praksi je u upotrebi, 
uglavnom, font Times New 
Roman,veličina12. 
● разликује врсуе уужби 
● сасуави једнпсуавну уужбу на задауе 
елеменуе 
● сасуави пример уипске уужбе (за 
развпд брака, наплауу дуга 
на задауе елеменуе 
● пбјасни циљ и упк главне расправе 
● сасуави пдлуку п искљушеоу јавнпсуи 
са главне расправе 
● сасуави и закљуши записник са 
главне расправе 
● сасуави пример уипскпг записника п 
веёаоу и гласаоу у парници 

 
Кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду групе, 
усаглащаваоу и 
псувареоу заједнишких 
циљева.  
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Ванпарнишни 
ппсуупак 
 
 

● Суицаое знаоа 
п упку ванпарнишнпг 
пп- 
суупка 
● Псппспбљаваое 
ушени- 
ка за дпнпщеое 
једнп- 
суавних правних акауа 
у парнишнпм ппсуупку 
и 
дпсуављаое исуих 

пбјасни ппјам и знашај ванпарниш- 
нпг ппсуупка 
● набрпји пргане надлежне за впѐе- 
ое ппсуупка 
● наведе предмеу ппсуупка 
● разликује суранке и друге ушеснике у 
ппсуупку 
● разликује врсуе надлежнпсуи судпва 
● пбјасни врсуе надлежнпсуи јавнпг 
бележника 
● ппище нашин ппкреуаоа ппсуупка 
● сасуави предлпг физишкпг и прав- 
нпг лица за ппкреуаое ппсуупка 
● ппище упк ппсуупка 
● пбјасни разлпге искљушеоа јавнпсуи 
● разликује врсуе дпказних средсуава 
● ппище аку кпјим се пдлушује у 
ванпарнишнпм ппсуупку 
● припреми рещеое за дпсуављаое 
суранкама и пдлпжи дпсуавницу и 
друге акуе у списе предмеуа 
● ппище жалбени ппсуупак 
● ппище специфишнпсу ппсуупка 
лищеоа ппслпвне сппспбнпсуи 
● изради прппрауне акуе у ппсуупку 
лищеоа ппслпвне сппспбнпсуи 
● сасуави рещеое п лищеоу пп- 
слпвне сппспбнпсуи на пснпву 
налаза и мищљеоа вещуака 
● пбјасни упк ппсуупка ууврѐиваоа 
несуалпг лица умрлим 
● разликује ппсуупак за прпдужеое 
рпдиуељскпг права пд ппсуупка за 
лищеое и враёаое рпдиуељскпг 
права 
● пбјасни жалбу и дејсувп жалбе 
● сасуави жалбу на рещеое п лище- 
оу рпдиуељскпг права на задауе 
елеменуе 
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● преппзна ванредне правне лекпве 

Изврщни 
ппсуупак и 
ппсуупак 
пбезбеѐеоа 
ппураживаоа 

Суицаое знаоа п зна- 
шају и 
упку изврщнпг 
ппсуупка и 
ппсуупка пбезбеѐеоа 
● Псппспбљаваое 
ушени- 
ка за дпнпщеое 
једнп- 
суавних правних акауа 
у изврщнпм ппсуупку 
и 
дпсуављаое исуих 

ппсуупка 
● наведе нашела изврщнп ппсуупка 
● анализира предмеу изврщнпг пп- 
суупка 
● разликује изврщни ппсуупак и 
ппсуупак пбезбеѐеоа ппуражи- 
ваоа 
● пбјасни надлежнпсу судпва и јав- 
них изврщиуеља 
● пбјасни пплпжај јавних изврщи- 
уеља 
● наведе разлпге за изузеёе судије 
● изради рещеое п изузеёу судије 
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псппспбљаваое 
ушеника за примену 
суешених знаоа и 
вещуина при 
дпнпщеоу пдлука и 
рещаваоу прпблема 
из свакпдневнпг 
живпуа и рада 
– псппспбљаваое 
ушеника за 
кпмуникацију са 
државним прганима, 
привредним 
субјекуима и другим 
прганизацијама 

● пбјасни нашин ппкреуаоа извр- 
щнпг ппсуупка и ппсуупка пбез- 
беѐеоа 
● сасуави предлпг за изврщеое 
● ппище упк изврщнпг ппсуупка 
● наведе разлику измеѐу рещеоа и 
закљушка 
● преппзна врсуе рпшищуа у извр- 
щнпм ппсуупку 
● наведе правне лекпве у изврщнпм 
ппсуупку 
● пбјасни упк жалбенпг ппсуупка 
● сасуави жалбу изврщнпг дужника 
на задауе елеменуе и админисура- 
уивнп пбради жалбу 
● дефинище ппјам пригпвпр 
● сасуави аку п пснпвним ппдаци- 
ма п изврщнпм дужнику кпји се 
дпсуављају суду и јавнпм извр- 
щиуељу 
● наведе пснпве за дпнпщеое реще- 
оа п изврщеоу 
● наведе разлпге за пдлагаое извр- 
щеоа 
● сасуави једнпсуавнп рещеое п 
изврщеоу на пснпву задауих 
елеменауа- 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, демпнсурација 
Насуавна средсува: учбеник, Усуав Р. Србије, ппзиуивни правни акуи, пбразци 
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ППСЛПВИ ПРАВНПГ ПРПМЕТА 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Ппслпви правнпг прпмеуа, Пливер Б. Ануиё, Ппслпви правнпг прпмеуа, за шеувруи разред правне и бирпуехнишке щкпле, Завпд за 

учбенике и насуавна средсува, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
п

сл
п

ви
 п

р
ав

н
п

г 
п

р
п

м
еу

а 

Угпвпр п превпзу, 
ускладищуеое, угпвпр 
п кпмисипну 
 

Суицаое знаоа и 
разумеваое биуних 
пдредаба угпвпра п 
превпзу, 
ускладищуеоу и 
кпмисипну 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
угпвпр п превпзу, упварни лису, 
складищницу и схвауи права и 
пбавезе угпвпних сурана 
(щпедиуера, кпмисипнара, 
складищуара). 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Закљушиваое угпвпра 
из разних пбласуи 
Пбављаое 
пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Српски језик, 
Инфпрмауика, 
Ппслпвна и службена 
кпресппнденција 

Щпедиција, Угпвпр п 
прганизпваоу 
пуупваоа и 
угпсуиуељских 
капациуеуа 
 

Суицаое знаоа и 
разумеваое биуних 
пдредаба угпвпра п 
щпедицији, 
прганизпваоу 
пуупваоа и 
угпсуиуељских 
капациуеуа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
угпвпр п щпедицији, пуупваоу и 
угпсуиуељске капациуеуе, 
пбјасни права и пбавезе 
пупремника и нарушипца, 
пбјасни права и пбавезе 
прганизаупра пуупваоа и 
пууника, пбјасни права и 
пбавезе уурисуишке агенције и 
угпсуиуеља. 

Угпвпр п псигураоу Суицаое знаоа и 
разумеваое биуних 
пдредаба угпвпра п 
псигураоу 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
угпвпр п псигураоу, псигурани 
слушај и ризик, пплису 
псигураоа, пбјасни права и 
пбавезе псигураника и 
псигураваша, пбјасни угпвпр са 
вище псигураваша, пбјасни 
псигураое лица и импвине. 

Псуале врсуе угпвпра 
(угпвпр п зајму, делу , 
налпгу, сефу, 

Суицаое знаоа и 
разумеваое биуних 
пдредаба псуалих 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: дефинище 
угпвпре, разликује права и 
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кпмисипну, лиценци, 
граѐеоу) 

врсуа угпвпра 
 

пбавезе угпвпрних сурана у 
угпвприма. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, у групама 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка меупда, исураживашки меупд 
Насуавна средсува: учбеник, кабинеу 

 

ПСНПВИ РЕТПРИКЕ И БЕСЕДНИЩТВА 

ЛИТЕРАТУРА: П. Суанпјевиё, Пснпви реуприке и беседнищува, ЗУНС; Бранислав Нущиё: Реуприка;, прилпзи са Јуујуба и инуернеуа пп избпру. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

П
С

Н
П

В
Е 

Р
ЕТ

П
Р

И
К

Е 
И

 Б
ЕС

ЕД
Н

И
Щ

ТВ
А

 

 

Ппщуи ппјмпви п 

реуприци 

Уппзнаваое ушеника са ппјмпм 

и насуанкпм реуприке; 

разликпм измеѐу ппјмпва 

реуприке и беседнищува; 

врсуама беседнищува и 

оихпвпм исупријскпм насуанку; 

пднпспм измещу 

урадиципналних и савремених 

суавпва п беседи и 

беседнищуву; ууицај 

демпкрауије на ра  назвпј 

реуприке и беседнищува; 

уппзнаваое са впљпм нарпда и 

демагпщким пднпспм према 

садржају и циљу беседе; 

уппзнаваое са суавпвпима п и 

суавпвима прпуив кприсуи 

прпушаваоа беседнике 

вещуине 

Ушеник јеу суаоу: 

-да пбјасни насуанак и знашеое 

ппјмпва реуприка и беседнищувп, 

увиѐа разлике измещу оих и 

сиууације у кпјим се слуи пвим 

или синпнимним уерминима;  

- набрпји суавпве ппзнауих 

мислилаца п реуприци и 

беседнищву; 

-да пбјасни и наведе 

урадиципналну сурукууру беседе 

и мпдерна схвауаоа п беседникпј 

кпмппзицији: 

-да набрпји и меѐуспбнп 

разликује врсуе беседа пп циљу и 

пп садржини 

- да пбјасни и преппзна у пракси 

демагпщки суав у беседи; 

-да ппзиуивнп вреднује разлииуа 

мищљеоа у беседама и суавпве 

свпјим супрпуне 

 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију усменпг 

изражаваоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

Исуприја, српски 

језик и 

коижевнпсу, 

филпзпфија, 

правни предмеуи 
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Исуприја 

беседнищува 

 

Уппзнаваое са исупријаупм 

беседнищува, ппделпм на 

класишан , гршки и римски 

перипд и савременп 

беседнищувп кпје дауира пд 

ревплуција напвамп, кап и да 

упшава средоевекпвни суил и 

уеме беседа. 

У пквиру гршкпг бЕседнищува 

да сазнаје п беседнишким 

щкплама 5-4. века п.н.е:  

сицилијанским ушиуељима и 

щкплама, класишнпм ануишкпм 

беседнищуву(спфисуи, 

лпгпграфи) и писцима гпвпра и 

гпвпрницима  Александријскпг 

канпна. 

Упквиру рискпг бседнищува 

ушеник се уппзнаје са суаријим 

перипдпм (Каупн Суарији, 

Маркп Аурелије) и 

беседницима злаунпг дпба 

царсува (Сенека, Квинуилијан, 

Цицерпн) 

Уппзнаваое са пспбинам и 

предсуавницима беседнищува у 

средоем веку, ревплуцијама. 

Сазнаваое п каракуерисуикама 

српскпг исупријауа 

беседнищува. 

-преппзна пспбине гпвпрнищува 

ппјединаних предсуавника 

унууар наведених исупријских 

перипда; 

-разликује их и класификује 

према уемама и суилу. 

- дискууује п оихпвпм знашају за 

развпј беседнищува кап науке и 

вещуине ; 

-уппреѐује их са псуалим идејним 

сурујаоима еппхе и извлаи 

закљуке из упг уппреѐиваоа. 

- кприсуи класину уехнику кап 

исппмпё за власуиуу пракуишну 

вещуину склапаоа беседе. 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

Пспбине беседе, 

гпвпрника и 

аудиупријума 

 

Ушеник се уппзнаје са ури 

пснпвна елеменуа реуприке кап 

инуернаушнедисциплине ; 

гпвпрникпм, публикпм, 

беседпм. 

Сазнаје п ппуребним 

-наведе елеменуе реуприке  кап 

инуернаушне дисциплине; 

- наведе пспбине гпвпрника, 

аудиупријума, прпсупра и 

примени науешнп у пракси: 

-прилагпди  кпнкреуну беседу 
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пспбинама кпје уреба да има 

гпвпрник и нашинима нјихпвпг 

пснаживаоа у пракси. 

Уппзнаје се са 

каракуерисуикама прпсупра и 

аудиупријума и уепријски 

припрема да беседу фпрмира 

впдеёи рашуна п пвим 

специфишнпсуима. 

Уппзна се са сурукуурпм беседе 

и оенпм израдпм; суилпм 

беседе.Упши разлику измеѐу 

гпвпрнпг и писанпг суила и 

измеѐу суилски разлииуих 

беседа- 

Упши пнп щуп оему у 

упуусувима п сасуављаоу 

беседа лишнп највще пдгпвара. 

пспбинама гпвпрника и 

аудиупријума: 

- упшава делпве беседе и 

елеменуе кпји у оих улази, а 

сппспбан је и да исуе  делеменуе 

примени у свпјпј бседи. 

-на разлишиуе нашине инупнира 

делпве уексуа и суилски их 

маркира у пднпсу на суав, 

пкружеое и прилику. 

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе ак и у 

сампсуалним гпвпрним 

насуупима, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

индивидуалнпг и 

групнпг  рада групнпг 

рада на пдгпвпран, 

исурајан и креауиван 

нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

Импрпвизпвани 

гпвпр 

 

 

 

Преппзнаје  и увиѐа уеме и 

прилике у кппјим се сасуавља и 

пище импрпвизпвани гпвпр.  

Везба се у писаоу и гпвпреоу 

ипрпвизација. 

Примеоује наушена правила  на 

сампсуалнп сасуављаое 

импрпвизпванпг гпвпра. 

Примеоује у пракси усвпјена 

правила п леппм гпвпру и 

пспбинама гпвпра у пднпсу на 

аудиупријум и суав. 

У рпку пд 30 минууа је 

псппспбљен да напище, науши  и 

успещнп изведе импрпвизацију 

наш асу. 

Пплемище и даје пцену и ууѐих 

импрпвизпваних бесседа. 

Гпвпр пп задаупј 

уеми 

 

 

 

Сисуемауизује и примеоује 

наушена правила п сасуављаоу 

и гпвпреоу великих , унапред 

припремљених беседа. 

 

Ушеник сампсуалнп на уему, у 

рпку пд две недеље, пище, уи и 

накпн упга извпди, уј. гпвпри 

велику беседу пред уеницима на 

асу у ушипници- 
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Судски гпвпр 

 

 

 

 

Пбнавља елеменуе сускпг 

гпвпра са циљем да их 

примени на кпнкреунпм 

примеру из свакпдневнпг 

живпуа и правнишке праксе. 

 

 

 

 

Анализира , даје свпј лишни суд п 

беседама других упшеника и 

вреднује их. 

 

Примеоује елеменуе  судске 

беседе, прганизује и извпди 

суѐеое на шасу у задаупј улпзи. 

Изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама кпје 

намеёу судске сиууације, 

примеоује знаоа из психплпгија 

и права напримере  

свакпдневнпг живпуа 

 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије  

 

 

-ппвезује кпнкреуни 

гпвпр  са исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским кпнуексупм 

оепвпг насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује гпвпр 

и шин гпвпреоа и 

савремених и из 

разлишиуих исупријских 

еппха, кап и гпвпр кпји 

пдсуупа пд 

каракуерисуика 

дпминануних пблика и 

врсуа гпвпра.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, расправа, дебауа, судница (меупде ёе биуи реализпване у 

зависнпсуи пд ушенишких афиниуеуа) 

Насуавна средсува: учбеник, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Јуујуб, рашунар радип и ув емисије. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа …..  

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кпји је лпгишан, и 

суилски складан;  и гпвпри влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и 

неумеунишке уексупве средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки гпвпр средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује гпвпрни и писани језик и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п беседи и реуприци 

кап наупшнпј дисциплини  и зна да примени пдреѐена реупришка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши 

уппуребљава у складу са приликпм.  



 896 

Ппзнаје гпвпрнике из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу исупријске еппхе. Навпди пснпвне фпрмалне и ппеуишке пдлике беседниких еппха, 

врсуа и сиууација у развпју српске и свеуске реуприке и беседнищува и ппвезује их са пснпвним гепграфским, идејним и исупријским  кпнуексупм еппхе. Упшава и 

примерима аргуменуује пснпвне језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине гпвпра и пснпвне реупришке захуеве. Фпрмира  навикеслпбпднпг изнпщеоа свпг суава и  и 

схвауа знашај гпвпрнишке вещуине за сппсувени духпвни развпј и спцијализацију. 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи  разлишиуих вврсуа гпвпра; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и 

прпмищља слпженији уексу и гпвпр. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине  реуприке кап науке и беседу 

смещуа у друщувени, исупријски и кулуа уурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и 

писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п исупријауу реуприке и беседнищува; зна правила п пбликпваоу беседе и разликује усмени  пд писанпг суила; има щира знаоа п врсуама и 

ппдврсуама беседе, оихпвим пблицима и нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау 

решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг гпвпра Негује гпврну кулууру и курупазнп ппхпѐеое. Акуивнп 

слуща и кпменуарище ууѐе беседе.. Изражајнп гпвпри и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. 

Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп извещуај и реферау 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из реуприкев и беседнищува   кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и 

коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки прпмищља  гпвпрни и писани уексу, укљушујуёи и гпвпрникпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици и суилу  беседе.  

Тумаши и вреднује слпженије беседе са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу  гпвпра и 

садржине. Свпј суд п беседи аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму циљ и леппуу беседе, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве идејне и  

есуеуске пспбине. Щири гпвпрнишка знаоа, негује криуишкп мищљеое и лишни суав п уеми беседе.. 

Има щира знаоа п беседу уппщуе и пснпвна знаоа п свеуским беседама, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима.  Пище свпј сценарип за суѐеое са 

аргумеуацијпм.  
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНП ППСЛПВНИ ТЕХНИШАР I РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ПРАВНП ППЛПВНИ ТЕХНИШАР I  РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у 

прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 
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•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм делу, 

уумаши оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

коижевнпм делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 

•Верска насуава 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

за развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј 

еврппске кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује 

их пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и врсуама 
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суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 

•пбјасни универзалне ппруке 

коижевнпсуи 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп 

пдреѐиваое закпниупсуи 

еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п средопвекпвнпј 

кулуури и урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније 

сппменике јужнпслпвенске 

кулууре, језик, писмп и век у 

кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве 

уз преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 
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 еппхе средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне 

(усмене) коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу 

нарпдних пбишаја, шувара 

мпралнпг и наципналнпг 

кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи 

дела наще нарпдне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе 

уексуа и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 
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•Псппспбљаваое ушеника 

за креауивнп и криуишкп 

размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

коижевнпсуи хуманизма и 

ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза 

измеѐу коижевнпсуи и 

кулууре еврппскпг и 

дпмаёег хуманизма и 

ренесансе 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоаоегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним 

делима и пбразлаже пдлике 

еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма 

и ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и 

класицизам 

•Псппспбљаваое ушеника 

да разликују умеунишке 

суилпве 

•Упшаваое 

ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 
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•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденција еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника 

за исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 
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•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским развпјем 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

•наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се 

оиме баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

мпрфплпгије и синуаксе 

•Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике и 

фпнплпгије коижевнпг 

језика и сппспбнпсуи да се 

уа знаоа примене у гпвпру 

и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•наведе дисциплине кпје се 

баве прпушаваоем језишкпг 

сисуема 

•разуме функцију језика 

•влада сурукуурпм језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније 

суешених знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке 

кулууре ушеника 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

мпрфплпгије и синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 
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Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 

Кулуура 

изражаваоа:       

Усменп и 

писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника 

за ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  

ушещёе у дебауама и 

прилагпѐаваое језишкпг 

израза кпмуникауивнпј 

сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да 

у писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају 

у службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 
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кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије ушеоа, 

прилагпѐава их прирпди 

градива и циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да изабере 

адеквауну сурауегију 

шиуаоа. 

 Разликује шиоенице пд 

инуерпреуација, суавпва, 

верпваоа и мищљеоа; 

преппзнаје и прпдукује 

аргуменуацију за пдреѐену 

уезу, разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

 

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких 

вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  

да акуивнп кприсуи 

лексишке сурукууре ( 

предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпре п граду у кпм 

живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира неппзнауи 

уексу Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и превпди 

садржај писаних уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе садащоа 

глагплска времена, кап и 

оихпвп ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпре п суварима кпје 

их усреёују 

Развијаое језишких 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја уз 

ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My perfect 

day 
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вещуина 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и 

псппспбљаваое ушеника 

да сами гпвпре п свпјим 

хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое 

и спрпвпѐеое анкеуе  

(ушеници спрпвпде анкеуу 

у свпм кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима крпз 

квиз  

гпвпри п суварима кпје га шине 

среёним (инуереспваоа, 

хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

негпваоу кулууре дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу 

пснпвних нпрми 

кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, усменп 

и писанп, и да га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије ушеоа, 

прилагпѐава их прирпди 

градива и циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких 

вещуина 

Псппспбљаваое ушеника 

да пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника 

да пришају п медијима, 

весуима и нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа 

неппзнауих уексупва, 

усвајаое лексике из оих 

Псппспбљаваое ушеника 

да у свпјим изјавама 

кприсуе пдреднице за 

време и дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и прпщлим 

дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику. 
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Unit 4 Eat, drink and 

be merry! 

 

Усвајаое впкабулара 

везанпг за храну и навике 

у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе изразе за 

кплишину (some, any, 

much, many, a lot of, a few, 

few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе нпве лексишке 

изразе (Something, 

somewhere, everybody, 

nothing, anything) 

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual 

places to eat. 

Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника 

да акуивнп кприсуе 

шланпве у енглескпм 

језику (Articles – a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа 

и дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи садржај 

и смисап неппзнаупг уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује лишни  

суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп и 

уашнп кприсуи шланпве у свпјим 

изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим 

ушеницима на уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на аргуменуима. 

 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника 

да акуивнп кприсуе ,у 

свпм гпвпру, грамауишке 

сурукууре : will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

инфиниуив и герунд.  

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 
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Псппспбљаваое ушеника 

да ушесувују у дискусији и 

да гпвпре п свпјим 

будуёим планпвима.  

Развијаое језишких 

вещуина.  

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа, 

усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву 

уексуа Palina- the girl with 

two families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке 

сиууације.  

Усвајаое и 

псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

(past 

simple / present perfect simple) 

акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see 

it. 

Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе кпмпарацију 

придева у свпјим 

изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппреде ппјмпве на 

пснпву пблика 

кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да дискууује п 

свеуским меурппплама, и 

разлишиуим кулуурама и 

пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 
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разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва 

акуивна примена.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 

П
 И

 Т
 А

 О
 Е

 AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува 

за развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи из: 

вежби пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, пднпснп 

сппруске акуивнпсуи 

припада, има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа и 

креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 
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другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Мауемауика 1,збирка задауака и уесупва за 1.разред гимназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 1 и 

2,збирка рещених задауака за 1. и 2.разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1.Реални брпјеви 

 

-Прпщириваое знаоа п 

скупу реалних брпјева 

- Уппзнаваое са 

ппјмпвима апсплууна и 

релауивна грещка 

-разликује разлишиуе записе 

брпјева из скуппва N, Z, Q, и 

уе брпјеве приказује на брпјнпј 

правпј и ппреди их. 

- разликује пснпвне ппдскуппве 

скупа реалних брпјева (N, Z, Q, I) 

и упшава релације NÌZÌQÌR, IÌR 

- израшуна вреднпсу једнпсуавнпг 

раципналнпг брпјевнпг израза 

ппщуујуёи приприуеу рашунских 

пперација и уппуребу заграда 

- пдреди апсплууну вреднпсу 

реалнпг брпја и графишки 

инуерпреуира на брпјевнпј пси 

- запкругли брпј на пдреѐени брпј 

децимала 

- пдреди апсплууну и релауивну грещку 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп 

ушеое 

-Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Рещаваое 

прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм 

группм 

предмеуа,рашунарс

увпм и 

инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физ

икпм 

2.Прпппрципналнпсу 

 

 

-Прпщириваое знаоа 

п прпппрцијама и 

прпценунпм рашуну 

- Псппспбљаваое за 

примену прпппрција и 

прпценауа на рещаваое 

реалних прпблеме 

-израшуна пдреѐен деп неке 

велишине 

-пдреди неппзнауе шланпве прпсуе 

прпппрције 

- прпщири или скрауи размеру и 

примени је у рещаваоу прпблема 

ппделе 

- преппзна дирекуну или пбрнууу 

прпппрципналнпсу две велишине 

, примени je при рещаваоу 

једнпсуавних прпблема и прикаже 



 916 

графишки 

- пдреди неппзнауу главницу, 

прпценау или прпценуни изнпс 

3.Раципнални 

алгебарски изрази 

Прпщириваое знаоа п 

пплинпмима 

 

 

-сабира, пдузима и мнпжи 

пплинпме 

- примени дисурибууивни закпн 

мнпжеоа према сабираоу и 

фпрмуле за квадрау бинпма и 

разлику квадрауа, збир и разлику 

кубпва при урансфпрмацији 

пплинпма 

- расуави пплинпм на шинипце 

- пдреди НЗД и НЗС пплинпма 

- урансфпрмище једнпсуавнији 

раципнални алгебарски израз 

4.Гепмеурија 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

гепмеурији 

разликује пснпвне и изведене 

гепмеуријске ппјмпве 

• разликује меѐуспбни пднпс углпва 

(суседни, уппредни, унакрсни, 

кпмплеменуни, суплеменуни) 

• наведе и примени везе измеѐу 

углпва са паралелним (или 

нпрмалним крацима) 

• наведе и примени релације везане 

за унууращое и сппљащое углпве 

урпугла 

• дефинище ппјмпве симеурала 

дужи, симеурала угла, уежищна 

дуж и средоа линија урпугла 

• кпнсуруище симеуралу дужи, 

симеуралу угла и висину урпугла 

• кпнсуруище знашајне уашке 

урпугла 

• наведе свпјсувп уежищуа 

• наведе и примени пснпвне 

релације у једнакпкракпм, пднпснп 
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једнакпсуранишнпм урпуглуразликује 

врсуе шеувпрпуглпва, 

наведе и примени оихпве пспбине 

на пдреѐиваое неппзнауих 

елеменауа шеувпрпугла 

• фпрмулище Талеспву уепрему и 

примени је на ппделу дужи на n једнаких 

делпва 

5.Линеарне 

једнашине и 

неједнашине 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

линеарнпј једнашини, 

нејeднaшини и функцији 

• Псппспбљаваое за 

анализу графика 

функције и оегпву 

примену 

• Примена знаоа п 

линеарним 

једнашинама, 

сисуемима и 

неједнашинама на 

реалне прпблеме 

дефинище ппјам линеарне 

једнашине 

• рещи линеарну једнашину 

• примени линеарну једнашину на 

рещаваое прпблема 

• рещи једнашину кпје се свпди на 

линеарну једнашину 

• дефинище ппјам линеарне 

функције 

• прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки линеарну функцију 

• рещи линеарну неједнашину и 

графишки прикаже скуп рещеоа 

• рещи сисуем линеарних једнашина са 

две неппзнауе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Насуавна средсува:уабла,збирка,припремљен щуампани мауеријал,уаблеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.   2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.6.    2.МА.1.2.8.     

2.МА.1.4.2.     2.МА.2.1.4.     2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2.   

 

 

 



 918 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм 

прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да расппзна сурукууру и 

принцип рада рашунара, и знашј 

инфпрмауике за функципнисаое и  развпј 

друщува. 

3.Рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

е
м

ау
и

кп
м

 

Пснпве рада у 

пперауивнпм сисуему 

са графишким 

инуерфејспм 

 

Уппзнаваое ушеника за 

кприщёеое  пперауивних 

сисуема 

Ушеник ёе суеёи знаое за ппдещаваое 

парамеуара пперауивнпг сисуема на нивпу 

кприснишкпг инуерфејса, кприщёеое 

мпгуёнпсуи пперауивних сисуема и сисуема 

даупуека кпнкреунпг пперауивнпг сисуема. 

Пбрада уексуа Псппспбљаваое ушеника 

за кприщёеое  прпграма 

за пбраду уексуа 

 

 

Ушеник ёе мпёи сампсуалнп да кприсуи 

прпграм за пбраду уексуа и уабеларник 

ппдауака и креираое дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, слика и уабела. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за прављеое 

презенуација 

Да сампсуалнп креира и прави 

презенуације. 

Табеларни прпрашуни 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за рад са уабелама 

Да сампсуалнп креира уабелу и ради разне 

врсуе израшунаваоа у уабели, кап и да 

креира графикпн. 

 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое ушеника 

за кприщёеое 

мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи сервисе инуернеуа.   

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 
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Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Увпд 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним меупдама рада 

исупријске науке. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним елеменуима 

хрпнплпгије и оене уппуребе 

у исупријскпм кпнуексуу. 

• Ппзнаваое перипдизације 

исуприје. 

• Ппзнаваое пбележја 

праисуприје и оених 

најважнијих лпкалиуеуа у 

Еврппи и Србији. 

• дефинище ппјам исуприје; 

• разликује исуприју кап науку и кап насуавни 

предмеу; 

• именује и разликује пснпвне временске 

пдреднице (гпдину, деценију, век, миленијум, 

еру); 

• лпцира пдреѐени хрпнплпщки ппдауак у 

пдгпварајуёи миленијум, век и деценију; 

• преппзна разлишиуе нашине рашунаоа времена у 

прпщлпсуи и садащопсуи; 

• наведе пснпвне исупријске перипде у развпју 

шпвешансува и пдреди гранишне даууме кпји их 

деле; 

• дефинище ппјам исупријских извпра и 

ппзнаје оихпву пснпвну ппделу; 

• пбјасни знашај исупријских извпра у изушаваоу и 

разумеваоу прпщлпсуи; 

• разликује исупријске извпре пд исупријске 

лиуераууре 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

 

Српски језик  

Ликпвна кулуура 

Музишка кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Гепграфија 

Спциплпгија 

Верска насуава 
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 Цивилизације 

 суарпг века 

•Уппзнаваое са глпбалним 

прегледпм цивилизација 

суарпг века. 

• Разумеваое пснпвних 

пдлика цивилизација суарпг 

века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

цивилизацијама суарпг века. 

• Разумеваое пдлика религија 

и верских схвауаоа у суарпм 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурицивилизација суарпг 

века и оеним главним 

уекпвинама. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у цивилизацијама 

суарпг века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐа 

цивилизација суарпг века на 

савремени свеу. 

• ууврди пснпвне преуппсуавке за насуанак 

цивилизација суарпг века; 

• именује најважније цивилизације еппхе суарпг 

века; 

• наведе и лпцира најважније цивилизације из 

најранијег 

перипда исуприје шпвешансува (Меспппуамија, 

Египау, Јудеја, Феникија, Криу, Индија, Кина); 

• пдреди пснпвне пдлике и најважније уекпвине 

цивилизација Далекпг исупка (Индија, Кина); 

• ппище друщувене сурукууре у најважнијим 

државама суарпг века; 

• пбјасни државнп уреѐеое цивилизација Суарпг 

исупка ануишке Гршке и Рима; 

• наведе религијске сисуеме и оихпве главне 

пдлике у 

најважнијим државама суарпг века; 

• наведе врсуе писама цивилизација суарпг века и 

преппзна оихпве пспбенпсуи; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреда 

најзнашајнијих држава суарпг века 

• ппище нашин живпуа припадника разлишиуих 

друщувених слпјева у државама суарпг века; 

• именује најзнашајнија привредна, наушна и 

кулуурна дпсуигнуёа цивилизација суарпг века; 

• наведе главне уекпвине цивилизација суарпг 

века усавременпм дпбу и преппзна оихпв знашај; 

• упши, наведе и уппреди слишнпсуи и разлике 

измеѐу ппјава и прпцеса из исуприје суарпг века 

саппјавама и прпцесима у савременпм друщуву. 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

  

Еврппа и  

Средпземље 

у средоем 

веку 

•Разумеваое пснпвних 

пдлика еппхе средоег века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

• исуакне пдлике перипда средоег века и упши 

пснпвне разлике у пднпсу на ануишку еппху; 

• лпцира пдреѐени исупријски дпгаѐај или ппјаву 

на временскпј ленуи средоег века; 

• пбјасни фпрмираое феудалне друщувене 
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средоем веку. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа у средоем 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

средопвекпвнпј кулуури и 

оеним главним уекпвинама. 

сурукууре и вазалне пднпсе; 

• ппище, на примеру Визануије, Франашке, 

Француске, Енглеске и Немашке, друщувену 

сурукууру и државнп 

уреѐеое у средоем веку; 

• наведе и пбразлпжи прганизаципну сурукууру 

правпславне и кауплишке цркве; 

• сагледа знашај Великпг раскпла и оегпве 

ппследице; 

• ппище насуанак и щиреое ислама; 

• разуме узрпке и ппследице крсуащких раупва 

  

Срби и 

оихпвп 

пкружеое 

у средоем  

веку 

•Прпщириваое знаоа п 

исуприји српских држава у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

српским земљама у средоем 

веку. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

средои 

век у наципналнпј исуприји. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа кпд Срба у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм наслеѐу Срба у 

средоем веку. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама у 

средоем веку. 

• Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи за 

• лпцира пдреѐени дпгаѐај или ппјаву из српске 

средопвекпвне исуприје на временскпј ленуи; 

• ппище друщувену сурукууру и државнп уреѐеое 

српских земаља у средоем веку; 

• наведе пдлике српске државнпсуи у средоем 

веку; 

• упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српских држава усредоем веку; 

• упши знашај религије кпд Срба у средоем веку и 

оенууицај на кулуурнп суваралащувп; 

• именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре у средоем веку; 

• наведе и ппище највеёа кулуурна дпсуигнуёа 

кпдСрба у средоем веку; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

српскимземљама у средоем веку; 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у српским земљама у 

средоем веку 

• наведе главне уекпвине српске средопвекпвне 

кулууре и упши оихпву присуунпсу у савременпм 

дпбу; 

• преппзна знашај средопвекпвне државнпсуи 

за насуанак мпдерне српске државе. 

  



 922 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

  

 

Еврппа и  

свеу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Суицаое знаоа п исуприји 

најзнашајнијих еврппских 

држава 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

Еврппи пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Разумеваое знашаја ппјаве 

прпуесуануизма. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурним дпсуигнуёима у 

перипду пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у перипду пд краја XV 

дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐаперипда 

пд краја XV 

дп краја XVIII века на 

савремени свеу. 

 

 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у исуприји Еврппе; 

• сагледа знашај и ппследице великих гепграфских 

пукриёа; 

• ппище, на примеру Француске, Енглеске, 

Пруске, Аусурије, Русије и Щпаније, друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое у апсплууисуишким 

мпнархијама; 

• сагледа знашај рефпрмације и именује 

најзнашајнијапрпуесуанска ушеоа; 

• именује најважније суварапце еппхе хуманизма 

и ренесансе и наведе оихпва дела; 

• наведе најзнашајнија кулуурна и уехнишка 

дпсуигнуёа у перипду пд краја XV дп краја XVIII 

века; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

перипдупд краја XV дп краја XVIII века 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у перипду пд краја XV дп 

краја XVIII века; 

• наведе главне уекпвине перипда пд краја XV дп 

краја XVIII века и преппзна оихпв знашај у 

савременпмдпбу. 

  

  

Српски нарпд 

ппд суранпм 

влащёу пд  

краја XV 

дп краја 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пплпжају 

српскпг нарпда ппд 

псманскпм, 

хабзбурщкпм и млеуашкпм 

влащёу 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у наципналнпј исуприји; 

• ппище друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое Псманскпг царсуваи 

пплпжај српскпг нарпда у оему; 

• лпцира на исупријскпј каруи најважније правце 
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XVIII века пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

перипд 

пд краја XV дп краја XVIII века 

унаципналнпј исуприји. 

• Упшаваое улпге српске 

цркве у 

пшуваоу наципналнпг 

иденуиуеуа. 

ипбласуи сепба српскпг нарпда; 

• упши ппследице сепба српскпг нарпда; 

• пбјасни пплпжај Срба у Хабзбурщкпј мпнархији; 

• упши ппследице прпцеса исламизације, 

ппкауплишаваоа и унијаёеоа Срба; 

• изведе закљушак п улпзи српске цркве у 

пшуваоунаципналнпг иденуиуеуа; 

  • Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм суваралащуву Срба 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама пд 

краја XV 

дп краја XVIII века. 

• наведе најзнашајнија кулуурна дпсуигнуёа 

српскпг нарпда у перипдупд краја XV дп краја 

XVIIIвека; 

• иденуификује пснпвнепдлике привреде у 

српским 

земљама пд краја XV дпкраја XVIII века; 

• исуакне пдликесвакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева усрпским земљама у перипду 

пд краја XV дп краја XVIIIвека. 

  

 Дидакуишкп-

меупдишка 

рещеоа за 

псувариваое 

исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални; 

групни ; рад у парпвимa ; 

уимски ; индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке   

●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних 

радпва 

Насуавна 

средсува: цруеж 

;дијаграм ;каруа 

;графикпн 

;мулуимедијална 

презенуација; 

филмпви  

 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа исуприја: 

Пснпвни нивп:  

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних исупријских и ппјмпва исупријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кприсуи хрпнплпщке уермине у пдгпварајуёем исупријскпм и савременпм кпнуексуу. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје исупријски прпсупр на исупријскпј каруи. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсуи и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгаѐаје из ппщуе и наципналне исуприје. 



 924 

2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсуалнп прикупља и разврсуава разлишиуе извпре инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи у функцији исураживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппсупје разлишиуа виѐеоа исуе исупријске ппјаве на пснпву ппреѐеоа вище исупријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, суерепуипе, прппаганду и друге видпве присураснпсуи у уумашеоу исупријских ппјава у исупријским и савременим 

извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп инуерпреуира исупријски нарауив и саппщуава резулуауе сампсуалнпг елеменуарнпг исураживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщуава резулуауе елеменуарнпг исураживаоа уз уппуребу уексууалне word даупуеке (фајла). 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје исупријску димензију савремених друщувених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Иденуификује улпгу исупријских лишнпсуи у пбликпваоу савремене државе и друщува. 

2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према кулуурнп-исупријскпм наслеѐу сппсувенпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сеёаоа на важне лишнпсуи, дпгаѐаје и ппјаве из прпщлпсуи нарпда, држава, инсуиууција. 

2.ИС.1.3.5. Упшава елеменуе инуеркулууралних пднпса и преппзнаје вреднпсуи друщува заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 

2.ИС.1.3.6. Ппреди исупријски и савремени кпнуексу ппщупваоа људских права и акуивнп ушесувује у инуеркулууралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елеменуе и ппследице исупријских кпнфликауа и криза са циљем развијаоа уплеранције, кулууре дијалпга и 

сензибилиуеуа за спрешаваое ппуенцијалних кпнфликауа. 

Средои нивп:  Следеёи искази пписују щуа ушеник зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласуи. 

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсуи пдреѐених исупријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује исупријске ппјаве на исупријскпј каруи и преппзнаје исупријски прпсупр на гепграфскпј каруи. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсуи, прпцесе, ппјаве, дпгаѐаје из наципналне и ппщуе исуприје. 

2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релеванунпсу и квалиуеу разлишиуих извпра инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи и примеоује их у исураживаоу и 

презенуацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, суерепуипе, прппаганду и друге видпве присураснпсуи у уумашеоу исупријских ппјава у исупријским и савременим 

извприма инфпрмација и упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишиупг исупријскпг урајаоа и упшава слишнпсуи и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и исупријски 

кпнуексу. 

Напредни нивп: Следеёи искази пписују щуа ушеник зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласуи. 

1. Пбласу ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпсу исупријскпг прпсупра у разлишиуим перипдима, уз уппуребу исупријске, гепграфске и савремене 

пплиуишке каруе. 

2.ИС.3.1.2. Криуишки прпсуѐује важне прпцесе, ппјаве, дпгаѐаје и лишнпсуи из ппщуе и наципналне исуприје. 

2. Пбласу ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАШЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву исураживаоа разлишиуих извпра инфпрмација п прпщлпсуи и садащопсуи. 
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2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсуи и разлике у уумашеоима исуе исупријске ппјаве на пснпву разлишиуих исупријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резулуауе сампсуалнпг елеменуарнпг исураживаоа и аргуменупванп брани изнеуе суавпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презенуује резулуауе елеменуарнпг исураживаоа уз уппуребу нпвих уехнплпгија. 

3. Пбласу ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУЩТВА 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у исупријскпм кпнуексуу и на пснпву дпбијених резулуауа извпди закљушке. 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

ивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 



 929 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 
 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

БИПЛПГИЈА 

Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са 

предмеупм и знашајем 

циуплпгије кап наушне 

дисциплине 

-Уппзнаваое са 

пспбинама живих биёа и 

нивпима прганизације 

биплпщких сисуема 

-Схвауаое знашаја 

фпупсинуезе и ёелијскпг 

дисаоа 

-Разумеваое прпцеса 

кпји се пдигравају упкпм 

ёелијскпг циклуса 

-Разумеваое упка и 

знашаја ёелијских депба 

-Дефинище предмеу прпушаваоа 

циуплпгије 

-наведе главне пспбине живих биёа и 

нивпе прганизације биплпщких 

сисуема 

-пбјасни хемијску сурукууру ёелије 

-пбјасни функцију ёелијских прганела 

-пбјасни разлике измеѐу биљне и 

живпуиоске ёелије 

-пбјасни упк и знашај кљушних 

меуабплишких прпцеса: фпупсинуезе и 

ёелијскпг дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг циклуса 

-пбјасни упк и знашај миупзе и мејпзе 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација (уважаваое 

сагпвпрника, слпбпда у 

изражаваоу суавпва, 

мищљеоа) 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

Уме да наведе пснпвне 

ппјмпве и шиоенице п 

прганизацији наследнпг 

мауеријала. 

Уме да пбразлпжи пснпвне 

генеуишке ппјмпве. 

Разуме мплекуларне пснпве 

наслеѐиваоа и ппвезанпсу  

бплесуи са прпменама на 

генеуишкпм Уме да да 

пбразлпжи пснпвне 

генеуишке ппјмпве , уиппве 

наслеѐиваоа и генеуске 

наследне 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни сурукуурну и 

Здравсувена 

кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп, 

генеуика 

 

 

Пснпви физиплпгије 

шпвека 

 

 

Разумеваое 

физиплпщких прпцеса у 

људскпм прганизму 

-пбјасни насуанак и пренпс нервних 

импулса 

-илусурује прпсу рефлексни лук 

-пбјасни улпгу нервнпг сисуема 

-пбјасни мищиёну кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних пргана 

-дефинище ппзицују и улпгу жлезда 

са унууращоим лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  крви и лимфе 

-пбјасни граѐу и улпгу срца и крвних 

судпва и неурпхумпралну регулацију 

сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у плуёима и 
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укивима и нервну регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, респрпцију хране и 

неурпхумпралну регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу екскреупрних пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 

функципналну ппвезанпсу 

пснпвних ёелијских прпцеса и 

разуме разлпге ёелијске 

диференцијације. 

 

Биплпгија развиёа 

шпвека 

 

-Уппзнаваое са 

пснпвним фазама 

развиёа шпвека 

-Разумеваое прпцеса 

пплнпг сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе спермаупгенезе и 

ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе инураууеринпг развиёа 

-пбјасни насуанак укива и зашеука 

пргана 

-ппище прпмене кпје се дпгаѐају у 

прганизму пд рпѐеоа дп пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких пспбина 

 

 

Разумеваое пснпвних 

принципа наслеѐиваоа 

пспбина 

-уппреди ДНК, хрпмауин, хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, генпуип, 

фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина (Менделпва 

правила) 

-пбјасни уиппве наслеѐиваоа 

пспбина 

-пбјасни врсуе и узрпке мууација 

наведе наследе бплесуи шпвека и 

оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

 

-Разумеваое прпблема 

везаних за перипд 

пдрасуаоа 

-Схвауаоа улпге и знашаја 

ппрпдице 

-Разумеваое прпблема 

ппвезаних са ризишним 

ппнащаоем 

-преппзна прпблеме везане за перипд 

пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 

-ппище биплпщку функцију ппрпдице 

-дефинище ппјам „планираое 

ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п нежељене 

уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу абпрууса пп 

здравље жене 
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-наведе пблике ризишнпг ппнащаоа, 

најшещёе пплнп пренпсиве бплесуи и 

бплесуи зависнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 

 

ПРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  П
 р

 г
 а

 н
 и

 з
 а

 ц
 и

 ј 
а 

   
   

д
 р

 ж
 а

 в
 е

   
   

 

Увпд у 
прганизацију 
државе 
 
 

● Суицаое знаоа п ури 
пснпвна елеменуа 
државе 
 ● Развијаое пснпвне 
идеје п улпзи државе у 
друщуву и пднпсу 
државе и права 

● пбјасни ппјам држава ● ппище 
улпгу државе кап специфишне 
друщувене прганизације ● пбјасни 
елeменуе државe 
● пбјасни пднпс државе и права 
 ● разликује функције државе  
● анализира пднпс државе и нацијe 

Зна да је за 
разумеваое дпгаѐаја и 
дпнпщеое 
кпмпеуенуних пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 
ппдауке. 
Уме да преуражује, 
прпцеоује 
релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира 
и сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи 
пдгпварајуёа ИКТ 
средсува (уреѐаје, 

Исуприја 
Увпд у правп 

Државна 
прганизација 
савремених 
држава 
 
 

● Суицаое пснпвних 
знаоа п државнпј 
прганизацији  
● Унапреѐиваое 
суваралашкпг пднпса 
према држави 

● пбјасни ппјам државна 
прганизација 
 ● дефинище ппјам државнп 
службенп лице ● пбјасни ппјам 
државни прган  
● ппище врсуе надлежнпсуи 
државних пргана  
● разликује врсуе државних пргана 
 ● анализира ппделу власуи на 
закпнпдавну, изврщну и судску 
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Пблици државе ● Суицаое и 
унапреѐиваое знаоа п 
пблицима владавине, 
пплиуишкпг сисуема, 
државнпг уреѐеоа и 
државне власуи  
● Развијаое суава п 
неппхпднпсуи 
ппщупваоа 
демпкрауских 
инсуиууција 
 
 

● разликује мпнархију и републику  
● дефинище ппјам демпкрауија 
 ● наведе пснпвне демпкрауске 
принципе – нашела  
● разликује пблике неппсредне 
демпкрауије – референдум и 
нарпдну иницијауиву  
● ппище каракуерисуике 
предсуавнишке демпкрауије  
● пбјасни ппщуе правп гласа  
● разликује пблике државнпг 
уреѐеоа – прпсуу и слпжену државу 
● уппреди федерацију и 
кпнфедерацију кап пблике слпжене 
државе ● ппище каракуерисуике 
ппделе власуи 
 ● уппреди председнишки, 
парламенуарни и мещпвиуи сисуем 
ппделе власуи 

спфуверске прпизвпде 
и елекурпнске услуге). 
Ппмпёу ИКТ уме да 
предсуави, пргaнизуje, 
сурукуурира и 
фпрмауира 
инфпрмације 
кприсуеёи на ефикасан 
нашин мпгуёнпсуи 
даупг ИКТ средсува. 
Акуивнп слуща и 
ппсуавља релевануна 
пиуаоа ппщуујуёи 
сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на 
аргуменуима. 
Кпнсурукуивнп 
дппринпси рещаваоу 
разлика у мищљеоу и 
суавпвима и при упме 
ппщуује друге кап 
равнпправне шланпве 
групе. 
Ангажује се у 
реализацији преузеуих 
пбавеза у пквиру 
групнпг рада на 
пдгпвпран, исурајан и 
креауиван нашин. 
 

Уреѐеое власуи у 
републици Србији 
 
 

Суицаое знаоа п 
уреѐеоу власуи у 
држави ● Развијаое 
суава п неппхпднпсуи 
ппщупваоа 
демпкрауских 
инсуиууција 

● наведе пргане власуи у РС 
 ● пбјасни сасуав и надлежнпсу 
Нарпдне скупщуине  
● ппище нашин пдлушиваоа и мандау 
ппсланика у Нарпднпј скупщуини  
● пбјасни нашин избпра и надлежнпсу 
председника Републике  
● ппище сасуав и надлежнпсу Владе 
 ● пбјасни пплпжај и сасуав државне 
управе 
 ● пбјасни улпгу Защуиуника граѐана 
 ● разликује врсуе судпва и 
каракуерисуике судијске функције 
 ● ппище улпгу Виспкпг савеуа судсува  
 ● разликује надлежнпсу Јавнпг 
уужилащува и Државнпг веёа 
уужилаца 
 ● пбјасни улпгу Усуавнпг суда 
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Териупријална 
прганизација 
републике Србије 
 
 

Развијаое псеёаја 
наципналне 
припаднпсуи и 
ппщупваоа других 
нација и наципналних 
маоина 
 ● Пбпгаёиваое и 
унапреѐиваое знаоа п 
прганизацији лпкалне 
сампуправе 

● ппище уериупријалну прганизацију 
Републике Србије 
 ● разликује ппкрајинску ауупнпмију и 
лпкалну сампуправу  
● пбјасни надлежнпсу ауупнпмне 
ппкрајине  
● наведе пснпвне акуе ауупнпмне 
ппкрајине  
● уппреди надлежнпсу ауупнпмне 
ппкрајине и јединице лпкалне 
сампуправе  
● наведе уериупријалне јединице  
● дефинище ппјам ппщуина  
● пбјасни права и дужнпсуи ппщуине  
● изведе закљушак п знашају лпкалне 
сампуправе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни 
Насуавне меупде:Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува:Учбеник, уабла, щеме 

 

ВЕЩТИНЕ КПМУНИКАЦИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Маруиё, Н., Кпсуиё, З. (2016). Вещуине кпмуникације. Бепград: Завпд за учбенике. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

В
ЕЩ

ТИ
Н

Е 
К

П
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
ЈЕ

  

Кпмуникација кап 

спцијална 

инуеракција 

 

 

Разумеваое 

кпмуникације кап 

спцијалне 

инуеракције и оене 

улпге у разлишиуим 

сферама живпуа и 

рада. 

 

Ушеник зна да пбјасни знашај, улпгу и 

циљеве кпмуникације у лишнпм, 

друщувенпм и прпфесипналнпм живпуу; 

ушеник разликује пснпвне врсуе 

кпмуникације; упшава ппвезанпсу 

вербалнпг и невербалнпг изражаваоа и 

важнпсу оихпве усклаѐенпсуи у 

спцијалнпј инуеракцији; ушеник 

анализира кпмуникацијски прпцес 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ушеник планира време за 

ушеое, прганизује прпцес 

ушеоа, акуивнп 

кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Сурани језик 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

Правни ппсуупци 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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кпдираоа и декпдираоа разлишиуих 

врсуа ппрука; ушеник зна да пбјасни 

разлике кпје ппсупје измеѐу важеёих 

уеприја и мпдела кпмуникације; упшава и 

дискууује п слишнпсуима и разликама 

кпмуникације некад и сад; ушеник 

аргуменупванп размаура преднпсуи и 

недпсуауке кпмуникације кпјасе пдвија уз 

ппмпё савремене уехнплпгије; ушеник 

уме да пбразлпжи знашај, улпгу и циљеве 

ппслпвне кпмуникације; пбјащоава 

каракуерисуике инуеркулууралне 

кпмуникације и ппвезује знаоа из пве 

уемауске пбласуи са сппсувеним 

искусувпм. 

резимира пснпвне идеје, 

кприсуи разлишиуе 

сурауегије ушеоа, 

прилагпѐава их прирпди 

градива и циљевима 

ушеоа, разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација и суавпва, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи, 

прпцеоује власуиуу 

успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна 

какп да их превазиѐе); 

 

Кпмуникација ( акуивнп 

дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, ппщуује 

пснпвне нпрме 

кпмуникације, ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме јаснп 

да искаже пдреѐени 

садржај, уважава 

сагпвпрника, изражава 

свпје мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи 

суил кпмуникације у 

складу са наушним 

Принципи 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

 

 

Уппзнаваое ушеника 

са принципима 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, 

уимским радпм и 

сарадопм. 

Ушеник уме да преппзна факупре кпји 

пуежавају и плакщавају прпцес  

кпмуникације; ушеник разликује насилну 

пд ненасилне кпмуникације и пбразлаже 

оихпве ефекуе; разликује кпмуникацију 

заснпвану на хијерархијскпм мпделу 

мпёи пд пне кпја се заснива на 

кппперауивнпм мпделу; ушеник увиѐа и 

пбјащоава ппвезанпсу кпнсурукуивне 

кпмуникације са уимским радпм и 

сарадопм;  зна да наведе примере у 

кпјима се преппзнају принципи 

кпнсурукуивне кпмуникације у 

разлишиуим сферама живпуа; ушеник 

преппзнаје принципе кпнсурукуивне 

кпмуникације у правнпј суруци; ушеник 

ппвезује знаоа пве уемауске пбласуи са 

сппсувеним искусувпм. 

Вещуине 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

уехника 

Ушеник разликује кпнсурукуивну пд 

некпнсурукуивне кпмуникације; ушеник 

зна да пбјасни ппјмпве деценурација, 
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кпнсурукуивне 

кпмуникације 

 

 

емпауија, асеруивнпсу, сарадоа и 

прпакуивнпсу; ушеник разликује акуивнп 

слущаое пд неслущаоа; кприсуи 

вещуину акуивнпг слущаоа; ушеник је 

псппспбљен да сагледа ппзицију друге 

пспбе и уважи оене ппуребе, псеёаоа, 

суавпве и искусувп; ушеник зна да искаже 

свпје ппуребе и захуеве на нашин кпји не 

угрпжава друге; ушеник исказује 

иницијауиву и прихвауа пдгпвпрнпсу за 

прпцес кпмуникације; сараѐује у групним 

акуивнпсуима; ушеник уме да примени 

кпмуникацијске вещуине у симулацији 

рещаваоа разлишиуих прпблемских 

сиууација; ушеник навпди кпмуникацијске 

уехнике кпје су ппсебнп знашајне за 

ппслпве у правнпј суруци; ушеник уме да 

наведе примере успещне и неуспещне 

кпмуникације у правнпј суруци; 

преппзнаје мпгуёнпсу примене уехника 

успещне кпмуникације у лишнпм живпуу. 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама  (ушеник 

уппреѐује разлишиуе 

извпре ппдауака, 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије, преппзнаје 

знашај ппузданих и 

релевануних ппдауака); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(уме да преуражује и 

кприсуи инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику, 

ппмпёу инфпрмаципнп-

кпмуникаципних 

уехнплпгија уме да 

предсуави, прганизује и 

сурукуурира 

инфпрмације, преппзнаје 

ризике и пдпгпврнп 

ппсуупа); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа 

прпблемских сиууација, 

уме да прпцени дпбре и 

лпще суране 

ппуенцијалних рещеоа, 

ушеник припрема 

примену рещеоа и 

вреднује примену даупг 

рещеоа у прпблемским 

сиууацијама); 

Кпмуникација и 

рещаваое 

кпнфликуних 

сиууација 

 

 

Пснаживаое ушеника 

за кпнсурукуивнп 

реагпваое у 

кпнфликуним 

сиууацијама 

Ушеник зна да дефинище сукпб и наведе 

врсуе кпнфликуних сиууација; ушеник уме 

да преппзна фазе кпнфликуа и мпгуёе 

исхпде; ушеник преппзнаје кпнсурукуивни 

и десурукуивни ппуенцијал за 

кпнфликуне сиууације; разликује мпгуёе 

нашине рещаваоа сукпба и уме да 

пбјасни оихпве пснпвне каракуерисуике; 

ушеник зна да наведе кпраке у рещаваоу 

кпнфликуних сиууација и 

примениуехнике кпнсурукуивне 

кпмуникације у прпцесу рещаваоа 

сукпба; ушеник преппзнаје факупре кпји 

ууишу на рещаваое сукпба у 

инуеркулууралнпм пкружеоу и навпди 
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кпнсурукуивне и десурукуивне примере 

рещаваоа сукпба у инуеркулууралнпм 

пкружеоу; ушеник је спреман да 

аргуменупванп дискууује п мпгуёим 

нашинима рещаваоа кпнфликуних 

сиууација у ппслпвнпј и правнпј суруци и 

уехникама успещне кпмуникације кпје 

уреба кприсуиуи; ушеник ппвезује знаоа 

из пве уемауске пбласуи лишним 

искусувпм. 

Сарадоа (кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе и псувариваоу 

заједнишких циљева, 

акуивнп слуща и ппщуује 

сараднике, ангажује се у 

реализацији предузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада, ушесувује у 

преиспиуиваоу рада 

групе и дппринпси 

унапреѐеоу оенпг рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује друге, 

дппринпси уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има 

псеёаое припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже се 

за слпдиарнпсу и 

ушесувује у хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине, уме да засуупа и 

Кпмуникација у 

прганизацији, 

јавна и маспвна 

кпмуникација 

 

 

Уппзнаваое ушеника 

са пснпвним 

каракуерисуикама 

јавне и маспвне 

кпмуникације, кап и 

кпмуникације у 

прганизацији. 

Ушеник зна да наведе пснпвне 

каракуерисуике кпмуникације у 

прганизацији, јавне и маспвне 

кпмуникације; ушеник је псппспбљен да 

упши, на кпнкреунпм примеру, на кпји 

нашин кпмуницира пспба задужена у 

прганизацији за пднпсе са јавнпщёу; 

ушеник зна да направи пеупминууну 

презенуацију пред пдељеоем на 

изабрану уему; ушеник је спреман да 

упши суерепуипе, предрасуде, 

дискриминацију у јавним и маспвним 

кпмуникацијама; преппзнаје примере 

уппуребе и злпуппуребе јавних и 

маспвних кпмуникација; уме да 

анализира упк кпмуникације на 

изабранпј спцијалнпј мрежи пп пиуаоу 

неке акууелне уеме/дпгаѐаја; ушеник је 

спреман да искаже криуишки пднпс 

према инфпрмацијама кпје се пласирају 

пууем маспвних кпмуникација; ушеник 

ппвезује знаоа из пве уемауске целине 

са сппсувеним искусувпм. 
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искаже свпје идеје, да 

ууише на друге, крпз 

развпј вещуине јавнпг 

гпвпра, прегпвараоа и 

вещуине рещаваоа 

кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални; индивидуални; рад у пару; рад у групи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка – херуисуишка меупда;  меупда рада на уексуу;  меупда рещаваоа прпблема;  демпнсураципна 

меупда 

Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали са задацима за вежбаое;  мауеријали за ушеое; аудип-визуелна насуавна средсува (кпмпјууер, 

прпјекупр, ТВ, видеп снимци),  инуернеу публикације 

 

КУЛТУРА ЈЕЗИШКПГ ИЗРАЖАВАОА 

ЛИТЕРАТУРА: Живпјин Суанпјшиё, Љиљана Ппппвиё: Грамауика српскпг језика 

                           Миуар Пещикан, Јпван Јеркпвиё, Мауп Пижурица: Правппис српскпг језика 

                           мр Љиљана Никплиё, Бпжидар Павлпвиё: Језик и кулуура изражаваоа, пракуикум 1, 2, 3, 4 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавнауема 

Циљевиушеоа 
Исхпдиушеоа 
Ппзаврщеукууемеушеникёебиуи у суаоу да: 

Меѐупредмеунекпмп
еуенције 

Кпрелацијасадругимпред
меуима 

К
У

Л
ТУ

Р
А

 Ј
ЕЗ

И
Ш

К
П

Г 
И

ЗР
А

Ж
А

В
А

О
А

 

Примена 
пснпвних 
правпписних 
правила 
 
 

•Пуклаоаое 
уипишних 
правпписних 
правила 
 

•правилнп уппуреби великп и малп слпвп на 
ппшеуку решенице, при писаоу власуиуих имена, 
кап и да примени правила  курупазне уппуребе 
великпг слпва 
•примени знаоа п гласпвним алуернацијама у 
писаоу и гпвпреоу у складу са језишкпм нпрмпм 
•примени правила пдвпјенпг и сппјенпг писаоа 
реши кпд именица, придева, глагпла, заменица, 
брпјева и изведеница пд оих 
•уппуреби скраёенице у складу са пснпвним 
правпписним правилима 
•правилнп уппуреби знакпве инуерпункције 

•Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
•Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
•Дигиуална 
кпмпеуенција 
•Рещаваое 
прпблема 
•Есуеуишка 
кпмпеуенција 

•Српски језик и 
коижевнпсу 
•Канцеларијскп 
ппслпваое 
•Вещуине кпмуникација 
•Ппслпвна психплпгија 
•Ппслпвна инфпрмауика 
са елекурпнским 
ппслпваоем 
•Рашунарсувп и 
инфпрмауика 

Примена 
уиппграфских 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 

•правилнп уппуреби курену и верзал у 
заглављима уексупва ппслпвне и службене 
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правила при 
пбради 
уексупва на 
рашунару 
 
 

успещнп 
примеоују 
уиппграфска 
правила у 
уексупвима 
ппслпвне и 
службене 
кпресппнденције 

кпресппнденције 
•правилнп примени разлишиуе нашине исуицаоа 
уексуа 
•правилнп уппуреби размак пре и ппсле 
инуерпункцијских знакпва 

Примена 
грамауишких 
правила у 
писаоу и 
гпвпру 

•Псппспбљаваое 
језика да 
уепријска знаоа 
из грамауике 
примеоује у 
усменпм и 
писанпм 
изражаваоу у 
складу са 
језишкпм нпрмпм 
 
 

•правилнп уппуреби падежне пблике именица, 
придева и  заменица 
•изабере пдгпварајуёу врсуу брпја уз разлишиуе 
именице 
•правилнп уппуреби глагплске пблике  
•изабере предлпг ЗБПГ или РАДИ у зависнпсуи 
пд кпнуексуа 
•у склппу решенице правилнп уппуреби 
кпнсурукције кпд кпјих се шесуп грещи у гпвпру и 
писаоу 

Уппуреба реши 
и израза 
суранпг 
ппрекла 
 
 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
правилнп 
уппуребљавају 
фреквенуне реши 
и изразе суранпг 
ппрекла 

•правилнп уппуреби реши суранпг ппрекла у 
писаоу и гпвпру 
•правилнп уппуреби фреквенуне изразе суранпг 
ппрекла у писаоу и гпвпру 
 
 
 

Специфишнпсуи 
бирпкраускпг 
језика 
 
 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
преппзна 
негауивна 
пбележја 
бирпкраускпг 
језика 

•преппзна сувищне ,, бирпкрауизме” у 
админисурауивнпм суилу 
•замени суерепуипне бирпкрауске изразе и 
фразе ппщуујуёи принципе правилнпсуи, 
јаснпёе, језгрпвиупсуи и сврсисхпднпсуи 

 

Пснпве гпвпрне 
кулууре 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
ппщуују свпјсува 
дпбрпг гпвпра 

•уппуреби пдгпварајуёи ппздрав у складу са 
пкплнпсуима и приликама 
•изабере пдгпварајуёа језишка средсува при 
пбраёаоу и пслпвљаваоу 
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•у складу са ппслпвним бпнупнпм усппсуави 
везу, адекваунп ппздрави сагпвпрника, 
предсуави се, впди и заврщи уелефпнски 
разгпвпр 
•избегне уппуребу ппщуапалица у сппсувенпм 
гпвпру 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, у пару 
Насуавне меупде:вежбе на пдабраним уексупвима; дикуауи, сампдикуауи, дппуоаваое исказа, препбликпваое уексуа; лекупрска и кпрекупрска 
вежбаоа; гпвпрне вежбе; реупришке вежбе 
Насуавна средсува: пракуикум, видеп-бим, презенуације, насуавни лисупви, правппис, грамауика, пдабрани уексупви 

 

 

КПРЕСППДЕНЦИЈА И ПРАВНИ ППСЛПВИ 

ЛИТЕРАТУРА:  Јелена Манпјлпвиё и Суанища Игоаупвиё: Ппслпвна и службена кпресппнденција за 1 разред правне и бирпуехнишке щкпле 

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

К
п

р
ес

п
п

н
д

ен
ц

и
ја

 и
 п

р
ав

н
и

 п
п

сл
п

ви
 

Увпд Уппзнаваое ушеника 

са сврхпм и садржајем 

предмеуа 

-пбјасни ппјам и улпгу 

кпресппнденције 

- наведе пбласуи у кпјима сепримеоује 

кпресппнденција 

-наведе улпгу кпресппнденције 

у пбласуи јавне управе, пбласуи ппслпваоа 

предузеёа 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое 

прпблема 

Сарадоа 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

 

Српски језик 

Сурани језик 

Инфпрмауика 

Увпд у  правп 

 

 

Техника 

слеппг 

куцаоа 

Уппзнаваое ушеника 

са уасуауурпм, врсуама 

уасуауура 

- Уппзнаваое ушеника 

са пплпжајем слпва и 

брпјева, пплпжајем щаке 

и прсуију на разлишиуим 

врсуама уасуауура 

- Суицаое вещуине 

-наведе врсуе уасуауура 

-ппзнаје расппред слпва, брпјева и пзнака на 

уасуауури 

-пбјасни правила слеппг куцаоа 

-кприсуи слпва уехникпм слеппг куцаоа 

- кприсуи уехнику куцаоа у алфанумеришкпм 

делу уасуаууре 

- кприсуи нумеришку уасуаууру уехникпм 

слеппг куцаоа 
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прпналажеоа слпва и 

брпјева без неппсреднпг 

гледаоа у уасуаууру 

приликпм израде 

задауака 

- кприсуи знаке инуерпункције уехникпм 

слеппг куцаоа 

- ппсуигне пдреѐену брзину у вещуини слеппг 

куцаоа 

Прпграми 

WORD и 

EXCEL 

Уппзнаваое ушеника 

са прпграмима 

ппслпваоа кпји се 

примарнп кприсуе за 

куцаое уексупва, 

акауа,дпкуменауа, 

ппслпвних писама 

-сампсуалнп примени прпграме Word и Excel 

- пбјасни пзнаке за пбраду уексуа у Word и 

Excel 

- креира и пппуни уабелу у Word 

Сампсуалнп 

пбликпваое 

уексупва 

-Преппзнаваое 

разлишиуих фпрми кпје 

се кприсуе приликпм 

пбраде уексупва 

(америшка, еврппска, 

кпмбинпвана фпрма) 

-Суицаое вещуине у 

пбликпваоу уексуа у 

задаупј фпрми без щеме 

-Суицаое вещуине 

прпмене фпрме уексуа у 

задаупј фпрми 

-пбјасни разлику измеѐу америшке, еврппске 

и кпмбинпване фпрме 

пбликпваоа уексуа 

- сампсуалнп пбради уексу у задаупј фпрми и 

измени уексу из 

једне фпрме у другу 

-пбликује уексупве у суупцима 

-пбликује и изврщи препис уексуа 

на суранпм језику 

- изради уексу из рукпписа 

- кпнурплище уашнпсу куцаоа 

Ппслпвна 

писма  

Суицаое вещуина 

пбликпваоа ппслпвних 

писама, кпја се кприсуе у 

ппслпвнпј кпмуникацији 

-пбјасни каракуерисуике 

ппслпвнпг писма, 

-разликује сасуавне делпве ппслпвнпг писма 

- врщи препис ппслпвнпг писма пп сисуему 

слеппг куцаоа 

-сампсуалнп пбликује и 

препбликује ппслпвна писама у задаупј 

фпрми  

(америшкпј, еврппскпј, кпмбинпванпј) 

-пуклпни недпсуауке у ппслпвнпм писму у 

ппгледу уашнпсуи и 

прецизнпсуиизражаваоа 
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-сасуави ппслпвнп писмп пп правилима е-

ппщуе на задауе елеменуе (e-mail)  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, рад у парпвима, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: рашунари, учбеник, свеска, радни задаци 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР ЗА I, II, III И IV РАЗРЕД 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР I РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТИ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 

•Верска насуава 
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•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и запажаоа 

п коижевнпм делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и вреднује 

га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у коижевнпм 

делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу суарпг 

века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века за 

развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј еврппске 

кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује их 

пп кулуурама кпјима припадају, 

коижевним рпдпвима и врсуама 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 

•пбјасни универзалне ппруке 

коижевнпсуи 
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•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп пдреѐиваое 

закпниупсуи еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и знаоа 

п средопвекпвнпј кулуури и 

урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, језик, 

писмп и век у кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве уз 

преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 



 951 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне (усмене) 

коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи дела 

наще нарпдне коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе уексуа 

и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•Псппспбљаваое ушеника за 

креауивнп и криуишкп 

размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

коижевнпсуи хуманизма и 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 



 952 

ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза измеѐу 

коижевнпсуи и кулууре 

еврппскпг и дпмаёег 

хуманизма и ренесансе 

усппсуављаоаоегпве семануишке 

целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним делима 

и пбразлаже пдлике еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и класицизам •Псппспбљаваое ушеника да 

разликују умеунишке суилпве 

•Упшаваое ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденција еппхе у 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 
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ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника за 

исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп изабраних 

писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на прпушаваое 

језика кап сисуема 

•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

друщувенпм услпвљенпщёу 

и исупријским развпјем 

 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

•наведе фазе развпја коижевнпг 

језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се оиме 

баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

•наведе дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем језишкпг сисуема 

•разуме функцију језика 

•влада сурукуурпм језика 
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фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•Суицаое знаоа из пбласуи 

фпнеуике и фпнплпгије 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа знаоа 

примене у гпвпру и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније суешених 

знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке кулууре 

ушеника 

•Усвајаое знаоа п сурукуури 

језика, фпнеуике, 

фпнплпгије, мпрфплпгије и 

синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 

Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника да 

пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 
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Кулуура изражаваоа:       

Усменп и писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника за 

ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  ушещёе 

у дебауама и прилагпѐаваое 

језишкпг израза 

кпмуникауивнпј сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да у 

писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају у 

службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 
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Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из грамауике 

Кприсуи лексишке изразе приликпм 

фпрмираоа свпјих изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира неппзнауи уексу 

Ушеник је у суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и превпди садржај 

писаних уексупва 

дискууује п мущкп-женским пднпсима 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје и 

прпдукује аргуменуацију 

за пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  

(ушеници спрпвпде анкеуу у 

свпм кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексике  

напище рад на уему  My perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и предсуави 

оене резулуауе 
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Unit 3 What’s in 

the news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, 

весуима и нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа 

неппзнауих уексупва, 

усвајаое лексике из оих 

Псппспбљаваое ушеника да 

у свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и 

дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима или 

нпвинама, ушесувује  у размени 

инфпрмација п блиским уемама 

Уппуреба слпжених грамауишких 

сурукуура у гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и прпщлим 

дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple and Past 

Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  ппщуи  

садржај и смисап неппзнаупг уексуа и 

да уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

 

Unit 4 Eat, drink 

and be merry! 

 

Усвајаое впкабулара 

везанпг за храну и навике у 

исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке 

изразе (Something, 

somewhere, everybody, 

nothing, anything) 

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual 

places to eat. 

Ушеник разуме  ппщуи садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи изразе за 

кплишину и предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп и уашнп 

кприсуи шланпве у свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим ушеницима на 

уему хране. 

Ушеник пище мејл. 
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Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

аргуменуима. 

 
 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке 

сурукууре : will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

инфиниуив и герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких 

вещуина.  

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа, усвајаое 

неппзнауе лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке 

сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

фразалне глагпле у 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п свпјим 

будуёим планпвима и будуёим 

дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, анализира и 

дискууује на пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да преппзнају, упше 

разлике и уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect simple) 

акуивнп примени предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

пписује сиууације и приша п дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у дискусији п 

уренуунпј екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи фразалне 

глагпле у свпм свакпдневнпм гпвпру.  
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свакпдневнпм гпвпру. 

 
Unit 6 The way I 

see it. 

Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију 

придева у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да дискууује п 

свеуским меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира неппзнауи 

уексу, и усваја предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и анупниме у 

свпјим изјавама. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи из: 

вежби пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на справама 

и улу ) кпје ппседује вещуину, 

уехнику кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Пбјасни да ппкреу и креуаое, 

без пбзира на уп кпјпј врсуи 

физишке, пднпснп сппруске 
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Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

акуивнпсуи припада, има свпју 

есуеуску кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа и 

креуаоа 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

 

Реални брпјеви  

 

 

Прпщириваое знаоа п 

скупу реалних брпјева 

Уппзнаваое са 

ппјмпвима апсплууна и 

релауивна грещка 

разликује разлишиуе записе брпјева из 

скуппва N,Z,Q, и уе брпјеве приказује на 

брпјнпј правпј и ппреди их 

разликује пснпвне ппдскуппве скупа 

реалних брпјева и упшава релације 

RIRQZN  
израшуна вреднпсу једнпсуавнпг 

раципналнпг брпјевнпг израза ппщуујуёи 

приприуеу рашунских пперација и 

уппуребу заграда 

пдреди апсплууну вреднпсу реалнпг 

брпја и графишки инуерпреуира на 

брпјевнпј пси 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка кпмпеуенција 

 

рашунарсувп и 

инфпрмауика 
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запкругли брпј на пдреѐени брпј 

децимала 

пдреди апсплууну и релауивну грещку 

Раципнални 

алгебарски изрази 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пплинпмима 

Разумеваое ппсуупка 

расуављаоа пплинпма на 

шинипце и пдреѐиваое 

НЗС и НЗД пплинпма 

 

сабира, пдузима и мнпжи пплинпме  

примени дисурибууивни закпн мнпжеоа 

према сабираоу и фпрмуле за квадрау 

бинпма и разлику квадрауа, збир и 

разлику кубпва  

расуави пплинпме на шинипце 

пдреди НЗД и НЗС пплинпма 

урансфпрмище једнпсуавнији 

раципнални алгебарски израз 

Гепмеурија 

 

 

Пбнављаое пснпвних 

ппјмпва у гепмеурији 

Прпщириваое знаоа п 

урпуглпвима и 

шеувпрпуглпвима 

 

разликује пснпвне и изведене 

гепмеуријске ппјмпве 

разликује меѐуспбни пднпс углпва 

(суседни, уппредни, унакрсни, 

кпмплеменуни, суплеменуни) 

наведе и примени везе измеѐу углпва са 

паралелним (или нпрмалним) крацима 

наведе и примени релације везане за 

унууращое и сппљащое углпве урпугла 

дефинище ппјмпве димеурала дужи, 

симеурале угла, уежищна дужи средоа 

линија урпугла 

кпнсуруище симеуралу дужи, димеуралу 

угла и висину урпугла 

кпнсуруище знашајне уашке урпугла 

наведе свпјсувп уежищуа 

наведе пснпвне релације у 

једнакпкракпм , пднпснп 

једнакпсуранишнпм урпуглу 

разликује врсуе шеувпрпуглпва и оихпве 

пспбине 

наведе суавпве п паралелпграму и уме 

да их примени 

наведе пспбине специјалних 
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паралелпграма 

фпрмулище Талеспву уепрему и 

примени је на ппдлеу дужи на n 

једнаких делпва 

Линеарне 

једнашине и 

неједнашине 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

линеарнпј једнашини, 

неједнашини и функцији 

Псппспбљаваое за 

анализ графика функције 

и оегпву примену 

Примена знаоа п 

линеарним једнашинама 

сисуемима и 

неједнашинама на реалне 

прпблеме 

 

дефинище ппјам линеарне једнашине 

рещи линеарну једнашину 

примени линеарну једнашину на 

рещаваое прпблема 

рещи једнашину кпја се свпди на 

линеарну једнашину 

дефинище ппјам линеарне функције 

прикаже аналиуишки, уабеларнп и 

графишки линеарну функцију 

рещи линеарну неједнашину и графишки 

прикаѐе скуп рещеоа 

рещи сисуем линеарних једнашина са 

две неппзнауе 

Прпппрципналнпсу 

 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

прпппрцијама и 

прпценурнпм рашуну 

Псппспвљаваое за 

примену прпппрција и 

прпценауа на рещаваое 

реалних прпблема 

 

израшуна пдреѐени деп неке велишине 

пдреди неппзнауе шланпве прпсуе 

прпппрције 

прпщири или скрауи размеру и примени 

је у рещаваоу прпблема ппделе 

преппзна дирекуну или пбрнууу 

прпппрципналнпсу две велишине, 

примени је при рещаваоу једнпсуавних 

прпблема и прикаже је графишки 

пдреди неппзнауу главницу, прпценау 

или прпценуни изнпс 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима,  

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.8.     2.МА.1.4.2.  
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2.МА.2.1.4.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2. 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да расппзна 

сурукууру и принцип рада 

рашунара, и знашј инфпрмауике за 

функципнисаое и  развпј 

друщува. 

3.Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое  прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи сампсуалнп да 

кприсуи прпграм за пбраду уексуа 

и уабеларник ппдауака и 

креираое дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, слика и уабела. 

Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое ушеника за рад 

са уабелама 

 

Да сампсуалнп креира уабелу и 

ради разне врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

прављеое презенуација 

Да сампсуалнп креира и прави 

презенуације. 

Инуернеу и елекурпнска 

кпмуникација 

 

Уппзнаваое и псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних апликација. 

Да акуивнп кприсуи сервисе 

инуернеуа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  
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Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Увпд 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним меупдама рада 

исупријске науке. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним елеменуима 

хрпнплпгије и оене уппуребе 

у исупријскпм кпнуексуу. 

• Ппзнаваое перипдизације 

исуприје. 

• Ппзнаваое пбележја 

праисуприје и оених 

најважнијих лпкалиуеуа у 

Еврппи и Србији. 

• дефинище ппјам исуприје; 

• разликује исуприју кап науку и кап насуавни 

предмеу; 

• именује и разликује пснпвне временске 

пдреднице (гпдину, деценију, век, миленијум, 

еру); 

• лпцира пдреѐени хрпнплпщки ппдауак у 

пдгпварајуёи миленијум, век и деценију; 

• преппзна разлишиуе нашине рашунаоа времена у 

прпщлпсуи и садащопсуи; 

• наведе пснпвне исупријске перипде у развпју 

шпвешансува и пдреди гранишне даууме кпји их 

деле; 

• дефинище ппјам исупријских извпра и 

ппзнаје оихпву пснпвну ппделу; 

• пбјасни знашај исупријских извпра у изушаваоу и 

разумеваоу прпщлпсуи; 

• разликује исупријске извпре пд исупријске 

лиуераууре 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

 

Српски језик  

Ликпвна кулуура 

Музишка кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Гепграфија 

Спциплпгија 

Верска насуава 

 Цивилизације 

 суарпг века 

•Уппзнаваое са глпбалним 

прегледпм цивилизација 

суарпг века. 

• Разумеваое пснпвних 

пдлика цивилизација суарпг 

• ууврди пснпвне преуппсуавке за насуанак 

цивилизација суарпг века; 

• именује најважније цивилизације еппхе суарпг 

века; 

• наведе и лпцира најважније цивилизације из 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 
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века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

цивилизацијама суарпг века. 

• Разумеваое пдлика религија 

и верских схвауаоа у суарпм 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурицивилизација суарпг 

века и оеним главним 

уекпвинама. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у цивилизацијама 

суарпг века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐа 

цивилизација суарпг века на 

савремени свеу. 

најранијегперипда исуприје шпвешансува 

(Меспппуамија, 

Египау, Јудеја, Феникија, Криу, Индија, Кина); 

• пдреди пснпвне пдлике и најважније уекпвине 

цивилизација Далекпг исупка (Индија, Кина); 

• ппище друщувене сурукууре у најважнијим 

државама суарпг века; 

• пбјасни државнп уреѐеое цивилизација Суарпг 

исупка ануишке Гршке и Рима; 

• наведе религијске сисуеме и оихпве главне 

пдлике унајважнијим државама суарпг века; 

• наведе врсуе писама цивилизација суарпг века и 

преппзна оихпве пспбенпсуи; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреда 

најзнашајнијих држава суарпг века 

• ппище нашин живпуа припадника разлишиуих 

друщувених слпјева у државама суарпг века; 

• именује најзнашајнија привредна, наушна и 

кулуурна дпсуигнуёа цивилизација суарпг века; 

• наведе главне уекпвине цивилизација суарпг 

века усавременпм дпбу и преппзна оихпв знашај; 

• упши, наведе и уппреди слишнпсуи и разлике 

измеѐу ппјава и прпцеса из исуприје суарпг века 

саппјавама и прпцесима у савременпм друщуву. 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

  

Еврппа и  

Средпземље 

у средоем 

веку 

•Разумеваое пснпвних 

пдлика еппхе средоег века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

средоем веку. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа у средоем 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

средопвекпвнпј кулуури и 

• исуакне пдлике перипда средоег века и упши 

пснпвне разлике у пднпсу на ануишку еппху; 

• лпцира пдреѐени исупријски дпгаѐај или ппјаву 

на временскпј ленуи средоег века; 

• пбјасни фпрмираое феудалне друщувене 

сурукууре и вазалне пднпсе; 

• ппище, на примеру Визануије, Франашке, 

Француске, Енглеске и Немашке, друщувену 

сурукууру и државнп 

уреѐеое у средоем веку; 

• наведе и пбразлпжи прганизаципну сурукууру 
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оеним главним уекпвинама. правпславне и кауплишке цркве; 

• сагледа знашај Великпг раскпла и оегпве 

ппследице; 

• ппище насуанак и щиреое ислама; 

• разуме узрпке и ппследице крсуащких раупва 

  

Срби и 

оихпвп 

пкружеое 

у средоем  

веку 

•Прпщириваое знаоа п 

исуприји српских држава у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

српским земљама у средоем 

веку. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

средои 

век у наципналнпј исуприји. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа кпд Срба у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм наслеѐу Срба у 

средоем веку. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама у 

средоем веку. 

• Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

• лпцира пдреѐени дпгаѐај или ппјаву из српске 

средопвекпвне исуприје на временскпј ленуи; 

• ппище друщувену сурукууру и државнп уреѐеое 

српских земаља у средоем веку; 

• наведе пдлике српске државнпсуи у средоем 

веку; 

• упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српских држава усредоем веку; 

• упши знашај религије кпд Срба у средоем веку и 

оен 

ууицај на кулуурнп суваралащувп; 

• именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре у средоем веку; 

• наведе и ппище највеёа кулуурна дпсуигнуёа 

кпдСрба у средоем веку; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

српским 

земљама у средоем веку; 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у српским земљама у 

средоем веку 

• наведе главне уекпвине српске средопвекпвне 

кулууре и упши оихпву присуунпсу у савременпм 

дпбу; 

• преппзна знашај средопвекпвне државнпсуи 

за насуанак мпдерне српске државе. 

  

  

 

Еврппа и  

свеу пд  

• Суицаое знаоа п исуприји 

најзнашајнијих еврппских 

држава 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у исуприји Еврппе; 

• сагледа знашај и ппследице великих гепграфских 

пукриёа; 
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краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

Еврппи пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Разумеваое знашаја ппјаве 

прпуесуануизма. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурним дпсуигнуёима у 

перипду пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у перипду пд краја XV 

дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐаперипда 

пд краја XV 

дп краја XVIII века на 

савремени свеу. 

• ппище, на примеру Француске, Енглеске, 

Пруске, Аусурије, Русије и Щпаније, друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое у апсплууисуишким 

мпнархијама; 

• сагледа знашај рефпрмације и именује 

најзнашајнијапрпуесуанска ушеоа; 

• именује најважније суварапце еппхе хуманизма 

и ренесансе и наведе оихпва дела; 

• наведе најзнашајнија кулуурна и уехнишка 

дпсуигнуёа у перипду пд краја XV дп краја XVIII 

века; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

перипду 

пд краја XV дп краја XVIII века 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у перипду пд краја XV дп 

краја XVIII века; 

• наведе главне уекпвине перипда пд краја XV дп 

краја XVIII века и преппзна оихпв знашај у 

савременпм 

дпбу. 

  

Српски нарпд 

ппд суранпм 

влащёу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пплпжајусрпскпг нарпда ппд 

псманскпм,хабзбурщкпм и 

млеуашкпм влащёупд краја XV 

дп крајаXVIII века. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

перипдпд краја XV дп краја 

XVIII века унаципналнпј 

исуприји. 

• Упшаваое улпге српске 

цркве упшуваоу наципналнпг 

иденуиуеуа. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XV 

дп краја XVIII века у наципналнпј исуприји; 

• ппище друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое Псманскпг царсуваи 

пплпжај српскпг нарпда у оему; 

• лпцира на исупријскпј каруи најважније правце 

ипбласуи сепба српскпг нарпда; 

• упши ппследице сепба српскпг нарпда; 

• пбјасни пплпжај Срба у Хабзбурщкпј мпнархији; 

• упши ппследице прпцеса исламизације, 

ппкауплишаваоа и унијаёеоа Срба; 

• изведе закљушак п улпзи српске цркве у 

пшуваоунаципналнпг иденуиуеуа; 

  



 971 

  • Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм суваралащуву Срба 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама пд 

краја XVдп краја XVIII века. 

• наведе најзнашајнија кулуурна дпсуигнуёа 

српскпг нарпда у перипдупд краја XV дп краја 

XVIIIвека; 

• иденуификује пснпвнепдлике привреде у 

српским 

земљама пд краја XV дпкраја XVIII века; 

• исуакне пдликесвакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева усрпским земљама у перипду 

пд краја XV дп краја XVIIIвека. 

Насуавна 

средсува: цруеж 

;дијаграм ;каруа 

;графикпн 

;мулуимедијална 

презенуација; 

филмпви  

 

 Дидакуишкп-

меупдишка 

рещеоа за 

псувариваое 

исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални; 

групни ; рад у парпвимa ; 

уимски ; индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке   

●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних 

радпва 

 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета истприја: 

Оснпвни нивп:  

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних истпријских и ппјмпва истпријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кпристи хрпнплпщке термине у пдгпварајућем истпријскпм и савременпм кпнтексту. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје истпријски прпстпр на истпријскпј карти. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсти и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгађаје из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсталнп прикупља и разврстава разлишите извпре инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти у функцији истраживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппстпје разлишита виђеоа исте истпријске ппјаве на пснпву ппређеоа вище истпријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп интерпретира истпријски наратив и саппщтава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщтава резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу текстуалне word датптеке (фајла). 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје истпријску димензију савремених друщтвених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улпгу истпријских лишнпсти у пбликпваоу савремене државе и друщтва. 
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2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према културнп-истпријскпм наслеђу сппственпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сећаоа на важне лишнпсти, дпгађаје и ппјаве из прпщлпсти нарпда, држава, институција. 

2.ИС.1.3.5. Упшава елементе интеркултуралних пднпса и преппзнаје вреднпсти друщтва заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 

2.ИС.1.3.6. Ппреди истпријски и савремени кпнтекст ппщтпваоа људских права и активнп ушествује у интеркултуралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елементе и ппследице истпријских кпнфликата и криза са циљем развијаоа тплеранције, културе дијалпга и сензибилитета за спрешаваое 

пптенцијалних кпнфликата. 

Средои нивп:  Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсти пдређених истпријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује истпријске ппјаве на истпријскпј карти и преппзнаје истпријски прпстпр на гепграфскпј карти. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсти, прпцесе, ппјаве, дпгађаје из наципналне и ппщте истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релевантнпст и квалитет разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти и примеоује их у истраживаоу и презентацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација и 

упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишитпг истпријскпг трајаоа и упшава слишнпсти и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и истпријски кпнтекст. 

Напредни нивп: Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпст истпријскпг прпстпра у разлишитим перипдима, уз упптребу истпријске, гепграфске и савремене пплитишке карте. 

2.ИС.3.1.2. Критишки прпсуђује важне прпцесе, ппјаве, дпгађаје и лишнпсти из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву истраживаоа разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсти и разлике у тумашеоима исте истпријске ппјаве на пснпву разлишитих истпријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа и аргументпванп брани изнете ставпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презентује резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу нпвих технплпгија. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 
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2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у истпријскпм кпнтексту и на пснпву дпбијених резултата извпди закљушке. 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, ппделпм 
и меупдама изушаваоа 
друщувене гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарним 
наукама кпје се налазе 
на прелазу измеѐу 
друщувене гепграфије 
и суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у 
сисуему наука и 
нашин ппвезанпсуи 
других наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 



 974 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и схвауаое 
кпрелауивних пднпса 
измеѐу друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене 
елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
П

сн
п

вн
и

 н
и

вп
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п
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и
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п
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р
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- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 
 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
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и
 н

и
вп

 

Н
ас
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а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
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- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап
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ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 

 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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БИПЛПГИЈА 

Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са предмеупм и 

знашајем циуплпгије кап 

наушне дисциплине 

-Уппзнаваое са пспбинама 

живих биёа и нивпима 

прганизације биплпщких 

сисуема 

-Схвауаое знашаја фпупсинуезе 

и ёелијскпг дисаоа 

-Разумеваое прпцеса кпји се 

пдигравају упкпм ёелијскпг 

циклуса 

-Разумеваое упка и знашаја 

ёелијских депба 

-Дефинище предмеу прпушаваоа 

циуплпгије 

-наведе главне пспбине живих биёа 

и нивпе прганизације биплпщких 

сисуема 

-пбјасни хемијску сурукууру ёелије 

-пбјасни функцију ёелијских 

прганела 

-пбјасни разлике измеѐу биљне и 

живпуиоске ёелије 

-пбјасни упк и знашај кљушних 

меуабплишких прпцеса: фпупсинуезе 

и ёелијскпг дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг циклуса 

-пбјасни упк и знашај миупзе и мејпзе 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација 

(уважаваое 

сагпвпрника, слпбпда 

у изражаваоу 

суавпва, мищљеоа) 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Уме да наведе 

пснпвне ппјмпве и 

шиоенице п 

прганизацији 

наследнпг 

мауеријала. 

Уме да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве. 

Разуме мплекуларне 

пснпве наслеѐиваоа 

и ппвезанпсу  

бплесуи са 

прпменама на 

генеуишкпм Уме да 

да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве , уиппве 

наслеѐиваоа и 

генеуске наследне 

Здравсувена 

кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп, 

генеуика 

 

 

Пснпви физиплпгије 

шпвека 

 

 

Разумеваое физиплпщких 

прпцеса у људскпм прганизму 

-пбјасни насуанак и пренпс нервних 

импулса 

-илусурује прпсу рефлексни лук 

-пбјасни улпгу нервнпг сисуема 

-пбјасни мищиёну кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних пргана 

-дефинище ппзицују и улпгу жлезда 

са унууращоим лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  крви и 

лимфе 

-пбјасни граѐу и улпгу срца и крвних 

судпва и неурпхумпралну регулацију 

сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у плуёима и 

укивима и нервну регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, респрпцију хране и 

неурпхумпралну регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу екскреупрних пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 
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Биплпгија развиёа 

шпвека 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

фазама развиёа шпвека 

-Разумеваое прпцеса пплнпг 

сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе спермаупгенезе и 

ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе инураууеринпг развиёа 

-пбјасни насуанак укива и зашеука 

пргана 

-ппище прпмене кпје се дпгаѐају у 

прганизму пд рпѐеоа дп пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни 

сурукуурну и 

функципналну 

ппвезанпсу пснпвних 

ёелијских прпцеса и 

разуме разлпге 

ёелијске 

диференцијације. 

 

 

 

 

 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких пспбина 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое пснпвних 

принципа наслеѐиваоа 

пспбина 

-уппреди ДНК, хрпмауин, хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, генпуип, 

фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина (Менделпва 

правила) 

-пбјасни уиппве наслеѐиваоа 

пспбина 

-пбјасни врсуе и узрпке мууација 

наведе наследе бплесуи шпвека и 

оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

 

-Разумеваое прпблема 

везаних за перипд пдрасуаоа 

-Схвауаоа улпге и знашаја 

ппрпдице 

-Разумеваое прпблема 

ппвезаних са ризишним 

ппнащаоем 

-преппзна прпблеме везане за 

перипд пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 

-ппище биплпщку функцију 

ппрпдице 

-дефинище ппјам „планираое 

ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п нежељене 

уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу абпрууса пп 

здравље жене 

-наведе пблике ризишнпг ппнащаоа, 

најшещёе пплнп пренпсиве бплесуи и 

бплесуи зависнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 

 

ППСЛПВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Profile Pre-Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
п

сл
п

вн
и

 е
н

гл
ес

ки
 је

зи
к 

Unit 1  A New Job 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику . 
 

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп слущаоа 

или уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, фпрму- 

ларима, пзнакама, 

еуикеуама), 

разуме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време), 

у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе реши, 

инуернаципнализме, 

изразе и решенице (нпр. 

у 

пгласима, на плакауима) 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 

 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

 Екпнпмска и правна 

група предмеуа. 

Српски језик и 

коижевнпсу. 
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решенице да би 

предсуавип себе и друге. 
  

 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме 

да изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

Уме да преуражује, 

прпцеоује 

релеванунпсу и 

ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи 

пдгпварајуёа ИКТ 

средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде 

и елекурпнске услуге). 

 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

Unit 2 

Organizations 

and Roles 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

 Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај и 

смисап краёих уексупва и 

схемауских приказа 

(саппщуеоа,фпрмулара 

са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама/кпмпју-уеру, 

декларације п 

прпизвпдима, упуусува 
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излагаое на 

суранпм језику 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

 
  

за 

уппуребу и примену), 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап и 

задужеоа 

на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп  
  

циљева.  Дппринпси 

ппсуизаоу дпгпвпра п 

правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

 

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу 

и има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

Unit 3 Quality 

 

 

Псппспбљаваоe                  

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

Ушеник је у суаоу да 

на једнпсуаван нашин 

сажме и преприша 

садржај краёих 

уексупва или 

дијалпга. 

Ушеник је у суаоу да  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап и 

задужеоа. 
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мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику 

 

 

свеуу бизниса). 

 

Unit 4 Money 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја 
  

 Ушеник је у суаоу да 

на једнпсуаван нашин 

сажме и преприша 

садржај краёих 

уексупва или 

дијалпга, 

сасуавља крауак уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

релевануне за ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка). 
 

Unit 5  Import-

export 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

Ушеник је у суаоу да разуме ппщуи 

садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп слущаоа 
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ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

или уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
   

 

Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва 
  

 Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и друге, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје, пписап ппсап и 

задужеоа. Ушеник је у суаоу да 

на једнпсуаван нашин 

сажме и преприша 

садржај краёих 

уексупва или дијалпга 
 

  

 

Unit 7      Career 

Prospects Псппспбљаваое 
Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 
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ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

релевануне за ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава упиуник 

и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, рад у групи. 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, меупда рада са уексупм, кпмбинпвана, меупда демпнсурације. 

Насуавна средсува: учбеник, CD, рашунар. 
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КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Канцеларијскп ппслпваое за први разред средоих сурушних щкпла, Ауупри:  Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

К
ан

ц
ел

ар
и

јс
кп

 п
п

сл
п

ва
о

е
 

 

1. Прганизација 

савремене 

канцеларије 

 

- Уппзнаваое 

ушеника са услпвима 

рада, ппурпщним 

мауеријалпм, 

ппремпм, алауима и 

прибпрпм 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни знашај услпва за рад у 

канцеларији 

- ппище изглед канцеларијскпг 

прпсупра 

- пбјасни правила ппнащаоа у 

канцеларији 

- разликује канцеларијску ппрему, 

алауе и прибпр 

- разликује врсуе ппурпщнпг 

мауеријала 

- разликује и кприсуи пбрасце 

- разликује средсува за пријем и 

пбраду дпкуменауа 

 

-Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Вещуина 

кпмуникације 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

- Сарадоа 

Ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем,  Српски 

језик и коижевнпсу, 

Ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука, Екпнпмија 

2. Техника куцаоа и 

пбликпваое 

ппслпвнпг писма 

 

 

- Псппспбљаваое 

ушеника за 

кприщёеое уехнике 

куцаоа 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- кприсуи уехнику куцаоа у 

алфанумеришкпм делу уасуаууре 

- кприсуи уехнику куцаоа у 

нумеришкпм делу уасуаууре 

- пбликује уексупве у зупшасупј фпрми 

- пбликује уексупве у блпк фпрми 

- разликује пбавезне и непбавезне 

елеменуе ппслпвних писама 

- разликује фпрме пбликпваоа 

ппслпвних писама  

3. Кпресппнденција 

са ппслпвним 

паруерима 

- Псппспбљаваое 

ушеника за 

пбликпваое 

Ушеник је у суаоу да:  

- сасуави упиу на пснпву дауих 

елеменауа 
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ппслпвних писама и 

пппуоаваое 

прауеёих 

дпкуменауа у 

рпбнпм прпмеуу 

 

 

- разликује врсуе ппнуда 

- сасуави ппнуду на пснпву дауих 

елеменауа 

- сасуави ценпвник 

- сасуави ппручбеницу 

- сасуави прпфакууру  

- сасуави пупремницу 

- направи факууру (рашун) 

- пбјасни сврху кпмисијскпг 

записника 

- сасуави кпмисијски записник 

- сасуави рекламацију 

- сасуави пдгпвпр на рекламацију 

- сасуави ургенцију на пснпву задауих 

елеменауа 

- сасуави прппраунп писмп 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, демпнсурауивна, пракуишан рад, радипница 

Насуавна средсува: рашунар, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
П

Р
А

В
П

  

 
Пснпви права и 
прганизација дрҗаве 
 

Суицаое пснпвних 
знаоа п држави и 

праву  Праёеое 
сурушне лиуераууре 
и прпписа 

пбјасни ппјам,елeменуе и функције државе; 

  пбјасни улпгу државе у друщуву; 

  пбјасни државну прганизацију; 

  класификује државне пргане; 

  пбјасни ппделу власуи на закпнпдавну, 
изврщну и судску;  

  пбјасни надлежнпсу најважнијих 
државних пргана;  

Акуивнп слуща и 
ппсуавља 
релевануна 
пиуаоа 
ппщуујуёи 
сагпвпрнике и 
сараднике, а 
дискусију 

Исуприја 
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 пбјасни правп и државу кап друщувене 
ппјаве и оихпву везу; 

  пбјасни ппјам и елеменуе правнпг 
ппреука; 

  пбјасни ппјам и елеменуе правне нпрме; 

  разликује врсуе правних нпрми; 

  разликује врсуе правних акауа; 

  разликује извпре права; 

  пбјасни правну снагу правнпг акуа; 

  пбјасни ппјам и елеменуе правнпг пднпса; 

 разликује субјекуе права; 

  пбјасни правну и ппслпвну сппспбнпсу 
субјекауа права; 

 сасуави пунпмпёје на пснпву задауих 
елеменауа; 

  разликује пбјекуе права; 

  пбјасни насуанак, меоаое и пресуанак 
правнпг пднпса; 

  разликује правне шиоенице; 

  разликује дпбрпвпљнп и принуднп 
ппнащаое пп правнпј нпрми;  

 пбјасни знашеое принципа усуавнпсуи и 
закпниупсуи; 

  разликује свпјсува ппјединашних правних 
акауа; 

  пбјасни знашај жалбе. 

заснива на 
аргуменуима. 
 
Кпнсурукуивнп 
дппринпси 
рещаваоу 
разлика у 
мищљеоу и 
суавпвима и при 
упме ппщуује 
друге кап 
равнпправне 
шланпве групе. 
 
  Ангажује се у 
реализацији 
преузеуих 
пбавеза у пквиру 
групнпг рада на 
пдгпвпран, 
исурајан и 
креауиван нашин. 

 
Привредни субјекуи 

Суицаое знаоа п 
врсуама,пплпжају и 
насуанку и 
пресуанку 
привредних 
субјекауа   

 Суицаое знаоа п 
неппхпднпсуи 
праёеоа ппзиуивнп 
важеёих прпписа и 
сурушне лиуераууре 
и прпписа 

наведе врсуе привредних субјекауа кпје 

предвиѐа ппзиуивнп важеёи закпн;  
пбјасни знашај индивидуалних пбележја 
привреднпг друщува;  

 пбјасни предузеуника; 

  пбјасни ппјединашне пблике привредних 
друщуава; 

  разликује финансијске инсуиууције; 

  пбјасни знашај јавних предузеёа; 

  пбјасни садржину пснивашкпг акуа за 
псниваое привреднпг друщува;  

 пппуни пбразце за упис у Регисуар 
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 привредних субјекауа;   

 разликује закљушак и рещеое п упису у 
Регисуар привредних сујбекауа; 

  разликује ппщуе правне акуе привредних 
субјекауа;   

 пбјасни урансфпрмације привредних 
друщуава; 

  разликује суешај и ликвидацију кап нашин 
пресуанка рада привреднпг друщува.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Насуавна средсува: Учбеник, щеме, примери из праксе, уабла 

 

КОИГПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Вера Ппзнаниё Лекп – Коигпвпдсувп за I разред средоих сурушних щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Коигпвпдсувп Увпд у 

коигпвпдсувп 

Суицаое пснпвних 

знаоа 

п рашунпвпдсуву и 

оегпвим делпвима 

Разликује ппјмпве 

рашунпвпдсува и коигпвпдсува 

наведе циљ, задауке и меупде 

коигпвпдсува 

наведе инуерне и ексуерне кприснике 

рашунпвпдсувенихинфпрмација 

Наведе рашунпвпдсувена нашела 

Пбјасни принципе уреднпг коигпвпдсува 

Наведе принципе уреднпг коигпвпдсува 

Преппзна ппслпвни дпгаѐај 

Дефинище ппјамкоигпвпдсувенпг 

дпкуменуа 

Наведе биуне елеменуе 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг уме да 

резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

–  Ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука 

 

–  Екпнпмија 

–  Канцеларијскп 

ппслпваое 

–  Предузеунищувп 

–  Суауисуика 

–  Ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем 
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коигпвпдсувенпг дпкуменуа 

Класификује коигпвпдсувена 

дпкуменуа 

Разликује циљеве фпрмалне, рашунске и 

сущуинске кпнурпле 

Наведе разлпге шуваоа 

коигпвпдсувених дпкуменауа 

инфпрмацијама – 

уме да ппреди 

разлишиуе извпре и 

нашине дпбијаоа 

ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и 

преппзна мпгуёе 

угрпщке грещке. 

 

Рещаваое прпблема 

 

Кпмуникација  

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

 

 

 

Инвенуарисаое, 

билансираое и 

коижеое на 

кпнуима суаоа 

 

Суицаое знаоа п 

рашунпвпдсувенпм 

приказиваоу, 

евиденуираоу и 

ппреклу 

импвине 

Дефинище средсува и извпре средсуава 

Наведе и пбјасни средсуава и извпре 

средсуава  

Щемауски прикаже пснпвну 

рашунпвпдсувену једнашину 

Пбјасни брууп и неуп импвину 

Класификује средсува и извпре средсуава 

Дефинище ппјам инвенуарисаоа 

Наведе врсуе инвенуарисаоа 

Пбјасни знашај инвенуарисаоа 

Пбјасни прпцедуру инвенуарисаоа 

Сасуави инвенуар на пснпву дауих 

ппдауака 

Дефинище биланс суаоа 

Наведе врсуе биланса суаоа 

Пбјасни нашелп билансне равнпуеже 

Сасуави биланс суаоа на пснпву 

инвенуара 

Пбјасни ууицај ппслпвних прпмена на 

биланс суаоа  

Дефинище кпнуа 

Разликује пблике кпнуа Разликује акуивна 

и пасивна кпнуа 

Наведе правила коижеоа на 

кпнуима суаоа Примеоује правила 

евиденуираоа на кпнуима суаоа 

Наведе сисуеме коигпвпдсува 

Пбјасни ппјам двпјнпг 

коигпвпдсува, разликује ппслпвне коиге 
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двпјнпг 

коигпвпдсува ,ращшлани биланс на кпнуа, 

евиденуира ппслпвне прпмене крпз 

дневник и на кпнуима суаоа сасуави 

прпбни биланс на пснпву суаоа на 

кпнуима, сасуави биланс суаоа на пснпву 

прпбнпг биланса, пбјасни знашај 

једнппбразнпсуи у коигпвпдсуву, 

дефинище кпнуни пквир, наведе 

принципе сасуављаоа кпнунпг пквира, 

примеоује кпнуни пквир 

Расхпди, прихпди 

и ууврѐиваоа 

финансијскпг 

резулуауа 

Суицаое знаоа п 

ууицају 

расхпда и прихпда 

на 

капиуал предузеёа 

Дефинище расхпде и прихпде 

Пбјасни ууицај расхпда и прихпда на 

капиуал Пбјасни ууицај расхпда и прихпда 

на биланс суаоа 

Дефинище и примеоује правила 

евиденуираоа на успещним кпнуима 

Сасуави закљушни лису на пснпву 

ппдауака 

Пбјасни знашај биланса успеха 

Сасуави биланс суаоа и биланс успеха 

На пснпву закљушнпг лисуа пбјасни 

ппзиуиван и негауиван финансијски 

резулуау 

Ууврди и коижи финансијски резулуау на 

пснпву дауих ппдауака 

Евиденција 

плаунпг прпмеуа 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за евиденцију 

гпупвинскпг и 

безгпупвинскпг 

плаунпг 

прпмеуа 

Пбјасни улпгу благајне у 

предузеёу 

Разликује налпгпдавна и 

правдајуёа дпкуменауа 

Пппуни дпкуменуацију везану за благајну 

Исплауи акпнуацију за службени пуу 

Разликује гпупвинскп и 

безгпупвинскп  плаёаое 

Евиденуира благајнишки извещуај на 

кпнуу благајне 
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Пбјасни улпгу и знашај уекуёег рашуна 

Разликује и пппуоава инсуруменуе 

плаунпг прпмеуа 

Евиденуира извпд банке 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал, коигпвпдсувена дпкуменуација 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за први разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Марина Пеукпвиё, 

Вушина Раишевиё. Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Куп юуп? Шуп юуп? 

 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме решенице, пиуаоа и 

упуусува из свакпдневнпг 

гпвпра (краука упуусува 

изгпвпрена сппрп и 

разгпеунп) 

-разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

уексупва (рашунајуёи и 

сурушне) ппсле некпликп 

слущаоа или уз ппмпё 

визуелних ефекауа (на 

упуусувима, пзнакама, 

еуикеуама) 

-рауме брпјеве (цене, рашуне, 

уашнп време) 

-у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе реши, 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

 

Семэя и рпдсувенники 

 

 

 

Дружба 

 

 

Дпм в кпупрпм мь 

живем 

 

 

Прпфессии 
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Сурань, нарпдь, язьки 

 

 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва и 

да правилнп шиуају 

уексупве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику 

 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

крауких решеница и 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену краёих 

изразе и решенице (нпр.у 

пгласима, на плакауима) 

-разуме ппщуи садржај и 

смисап краёих уексупва 

(саппщуеоа, фпрмулара са 

ппдацима п некпј пспби, 

пснпвне кпманде на 

мащинама / кпмпјууеру, 

декларације п прпизвпдима, 

упуусува за уппуребу и 

кприщёеое) 

-уппуребљава једнпсуавне 

изразе и решенице да би 

предсуавип свакпдневне, 

себи блиске лишнпсуи, 

акуивнпсуи, сиууације и 

дпгаѐаје 

-сасуавља крауак уексу п 

пдгпварајуёпј уеми 

-пище крауке ппруке 

релевануне за ппсап (месуп, 

уермини сасуанка) 

-пище краёи уексу п себи и 

свпм пкружеоу 

-пппуоава фпрмулар где се 

ураже лишни ппдаци 

-на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са сагпвпрникпм 

кпји гпвпри сппрп и 

разгпвеунп 

-ппсуавоа једнпсуавна 

пиуаоа у вези са ппзнауим 

уемама из живпуа и суруке 

кап и да усменп или писменп 

пдгпвара на исуа (брпјеви, 

ппдаци п кплишинама, време, 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

 

 

 

 

 

 

 

Времена гпда, климау 

 

 

 

Время 

 

 

 

Ппкупки 
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Праздники, гпсуи, шуп мь 

любим есуэ и пиуэ 

 

писаних ппрука 

 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих усмених 

и писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ 

: 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуи 

медије кап извпре 

инфпрмација и развијају 

криуишкп мищљеое у 

вези са оима 

дауум) 

-напище краукп лишнп писмп, 

ппруку, разгледницу, шесуиуку 

-на пвпм нивпу није 

предвиѐена 

-преппзнаје и правилп 

кприсуи пснпвне фпнплпщке 

(инупнација, прпзпдија, 

риуам) и мпрфпсинуаксишке 

кауегприје (именишки и 

глагплски насуавци, пснпвни 

ред реши) 

-кприсуи садржаје медијске 

прпдукције намеоене ушеоу 

рускпг језика (щуампани 

медији, аудип / видеп записи, 

кпмпаку диск, инуернеу, иуд.) 

 

Средсува связи 

 

Средсува масспвпй 

инфпрмации 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува:Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи и суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим кулуурама уз уважаваое разлишиупсуи и 

усвајаое знаоа и умеёа ппуребних у кпмуника- 

цији на рускпм језику у усменпм и писанпм пблику. 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Варијануе падежних насуавака: лпкауив једнине на -у; п береге/на берегу, п лесе/ в лесу, п крае/на краю; нпминауив мнпжине на –а, -я, -эя, -е: гпрпда, 

ушиуеля, деревэя, граждане. 
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Именице кпјима се пзнашавају прпфесије људи, оихпва наципнална и уериупријална припаднпсу. Прпмена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа уануум (рецепуивнп). 

Пбнављаое и сисуемауизација пснпвних именишких прпмена. 

Заменице 

Пбнављаое и сисуемауизација заменица пбраѐених у пснпвнпј щкпли: лишне, упиуне (куп, шуп, какпй, какпе, какие). 

Придеви 

Прпмена придева 

Брпјеви 

Принципи прпмена пснпвних брпјева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (псуале брпјеве пбрадиуи кап лексику), оихпва уппуреба у најшещёим 

сурукуурама за исказиваое времена с предлпзима: с – дп, с – пп, пу – дп, к идр. Исказиваое времена пп сауу у разгпвпрнпм и службенпм суилу. 

Глагпли 

Најшещёе алуернације oснпве у презенуу и прпсупм и будуёем времену. Твпрбс вида ппмпёу префикса, суфикса и пснпве. 

Глагпли креуаоа: креуаое у пдреѐенпм правцу, непдреѐенп креуаое и креуаое једнпм у пба правца: акуивираое дп сада не пбраѐених глагпла 

креуаоа 

(идуи – хпдиуэ, ехауэ – ездиуэ, бегауэ – бежауэ, пльуэ – плавауэ, леуеуэ – леуауэ, несуи – нпсиуэ, весуи – впдиуэ, везуи – впзиуэ). 

Везници 

Најфреквенунији прпсуи везници у независп слпженим и зависнп слжпженим решеницама (а, да, и, нп, или, если, ппка, ппупму, уак как, перед уем как 

исл). 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 1 , Учбеник и радна свеска , Немашки језик за први разред гимназије, пеуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Н
ем

аш
ки

 је
зи

к 

 

Leute 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппздрављаое и 

предсуављаое,уппзнаваое са 

разликама у фпрмалнпм и 

нефпрмалнпм гпвпру приликпм 

ппздрављаоа и 

предсуављаоа.Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у краукпм 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави себе 

и друге кприсуеёи садащое време, 

ппсуави пиуаое, наведе име 

држава, језика и суанпвника, 

наведе назив занимаоа и пснпвне 

ппјмпве у вези са уим занимаоем. 

 

Ушеник  акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  

да искаже пдреѐени 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 
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дијалпгу.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

садржај. Негује 

кулууру дијалпга, 

изражава свпје 

суавпве, мищљеоа и 

псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и 

уелефпна и уважава 

сагпвпрника. 

Ушеник уме да 

прпцени суепен у кпм 

је пвладап градивпм. 

Разликује шиоенице 

пд суавпва, верпваоа 

и мищљеоа. Уме да 

кпнсуруище знаое, 

акуивнп пдваја 

ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг. Ушеник 

ефикаснп кприсуи 

разлишиуе меупде 

ушеоа , прилагпѐава 

их прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и 

криуишки ушеусвује у 

демпкраукспм 

друщуву. Развија 

уплеранцију, ппщуује 

разлике, ппзнаје 

друге кулууре и 

 

 

Wir, die Klasse 

10A 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

свакпдневница у щкпли. 

Псппспбљаваое ушеника да ппище 

свпју щкплу,пдељеое и щкплске 

акуивнпсуи,кап и дпгаѐаје из 

прпщлпсуи.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да разгпвара п 

свпјпј свакпдневници у щкпли (да 

наведе предмеуе и пснпвне 

радое/глагпле у вези са уим 

предмеуима), да инуервјуище 

друга, да исприша дпгаѐај кпји се 

десип у прпщлпсуи кприсуеёи 

перфекау и преуериу и временски 

везник als, да изрази свпје 

мищљеое . 

   

 

Die Familie von 

Julia 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппрпдица. Псппспбљаваое ушеника 

да предсуави свпју ппрпдицу и 

куёне љубимце.Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпје планпве за 

будуёнпсу. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави свпју 

ппрпдицу и куёне љубимце, да 

наведе некпликп планпва за 

будуёнпсу кприсуеёи будуёе 

време,да правилнп уппуребљава 

везнике weil,denn i dass. 

 

Mein Haus, 

meine Welt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

суанпваое.Пхрабриваое ушеника 

да суупи у дијалпг  према 

кпнкреуним захуевима сиууације у 

пквиру уеме.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис лишнпг искусува у 

пквиру уеме суанпваое. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да ппище свпј дпм 

и спбу кприсуеёи пдгпварајуёе 

предлпге за месуп, изрази 

мищљеое у вези са уемпм 

суанпваое(град/селп, куёа/суан) 

кприсуеёи кпмпарацију 

придева,да разуме пглас у ппурази 

за куёпм/суанпм. 
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изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме суанпваое. 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави 

сппрупм, сппспбан је 

да пружи прву 

ппмпё, впди рашуна п 

правилнпј исхрани. 

Ушеник уме да 

сигурнп и криуишки 

уппуребљава 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

Guten Appetit! 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

ппрушиваое, плаёаое,живпуне 

намирнице,навике у 

исхрани.Уппзнаваое са сурукуурпм 

и називима главних делпва менија 

на немашпм језику.Ппдсуицаое 

ушеника да сампсуалнп суупа у 

крауке разгпвпре и размеоује 

инфпрмације и суавпве у пквиру 

уеме.Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа свпг суава 

кпд ушеника у пквиру уеме здрава 

исхрана. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

намирнице и јела, да разгпвара п 

свпјим навикама, да наруши у 

ресупрану,  да наведе прпдавнице 

где се пдреѐене намирнице купују 

и да изнесе свпј суав на уему 

здрава исхрана. 

 

In der Stadt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

инфпрмисаое и пријенуација у 

неппзнаупм граду.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис месуа/града уз 

кприщёеое примерених језишких 

сурукуура. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

инсуиууције и зграде у граду,да се 

пријенуище у граду и на каруи, да 

пиуа за пуу и да пбјасни пуу 

кприсуеёи имперауив и 

пдгпварајуёе предлпге. 

  

 

Typische und 

untypische 

Tagesabläufe 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

време/ делпви дана/ ппис дневних 

акуивнпсуи. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме акуивнпсуи кпд куёе, 

на ппслу и у слпбпднп време кпд 

нас и у земљама немашкпг гпвпрнпг 

ппдрушја. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да каже кпликп је 

сауи на немашкпм језику, да ппище 

свпј дан и наведе свакпдневне 

акуивнпсуи кпд куёе,у щкпли, на 

ппслу и ван куёе. 
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Freunde und 

Freundinnen 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

пријауељи и људи. Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и планпвима за 

будуёнпсу. Псппспбљаваое ушеника 

да ппище пспбе из свпг пкружеоа. 

Пхрабриваое ушеника да изнесе 

свпје мищљеое п другим људима. 

Ппдсуицаое ушеника да ппище свпј 

пднпс са пријауељима и другим 

људима у свпм пкружеоу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и друга пиуа п 

исуим,гпвпри п планпвима за 

будуёнпсу,ппище пспбе из свпг 

пкружеоа физишки и психишки, 

инесе свпје мищљеое п некпј 

пспби, ппище свпје пднпсе са 

пријауељима и другим људима. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

  Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 
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ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Екпнпмија за први разред средоих сурушних щкпла, ауупри: Благпје Паунпвиё, Милууин Дпбрилпвиё, издаваш : Завпд за учбенике, 

Бепград, 2016. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

ЈА
 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

 

Суицаое знаоа п 

знашеоу и знашају 

предузеёа у 

уржищнпј 

привреди 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни ппјам ппслпвне екпнпмије кап 

сисуема екпнпмских наука 

- дефинище ппјам и услпве за насуанак 

предузеёа 

- наведе каракуерисуике предузеёа, ппие 

прпцес сувараоа вреднпсуи 

- наведе разлпге ппсупјаоа предузеёа 

- класификује предузеёа на пснпву 

разлишиуих криуеријума 

- наведе привредна друщува према важеёем 

Закпну п привреднпм друщуву 

- дефинище пкружеое предузеёа 

- дефинище и разликује функције предузеёа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и 

уме да пвакп 

приказане ппдауке 

шиуа, уумаши и 

Коигпвпдсувп, 

канцеларијскп 

ппслпваое, ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука, ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем, вещуине 

кпмуникације,ппслпвна 

психплпгија 

 

СРЕДСТВА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

средсувима и 

извприма 

средсуава 

Ушеник је у суаоу да : 

- дефинище средсува предузеёа 

- преппзна криуеријуме за ппделу средсуава 

предузеёа 

- наведе врсуе средсуава предузеёа 

- дефинище пснпвна  

средсува 

- наведе врсуе пснпвних средсуава 

- дефинище пбруна средсува 

-наведе врсуе пбруних средсуава 

- разликује извпре средсуава предузеёа 
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ТРПЩКПВИ 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

урпщкпвима 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

калкулацијама 

урпщкпва 

предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

- ппище прпцес урансфпрмације улпжених 

ресурса у резулуауе 

- дефинище урпщеое факупра прпизвпдое 

- разликује ппјмпве урпщкпви и уурпщци 

- наведе врсуе урпщкпва 

- наведе урпщкпве према месуима насуанка 

- наведе урпщкпве према везанпсуи на 

нпсипце 

- разликује урпщкпве у краукпм рпку 

- дефинище фиксне, варијабилне и гранишне 

урпщкпве 

- ппище динамику укупних урпщкпва 

- израшуна ппједине кауегприје урпщкпва 

-анализира дпбијене резулуауе 

- разликује урпщкпве у дугпм рпку 

- дефинище калкулацију урпщкпва 

 - израшуна цену кпщуаоа бирајуёи адеквауну 

калкулацију 

прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

РЕЗУЛТАТИ 

ППСЛПВАОА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п резулуауу 

ппслпваоа 

предузеёа 

 

 

Ушеник је у суаоу да : 

- дефинище прихпд предузеёа 

- разликкује врсуе прихпда предузеёа 

- дефинище прпсешан и маргинални прихпд 

- иденуификује факупре кпји ууишу на прихпд 

предузеёа 

- дефинище прпфиу предузеёа 

- наведе и пбјасни  врсуе прпфиуа предузеёа 

-израшуна укупан прихпд и прпфиу предузеёа 

ЕКПНПМСКИ 

ПРИНЦИПИ 

ППСЛПВАОА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

екпнпмским 

принципима 

ппслпваоа 

Ушеник је у суаоу да : 

- разликује пснпвне принципе ппслпваоа 

- дефинище прпдукуивнпсу 

- наведе циљеве мереоа прпдукуивнпсуи 

предузеёа 

- дпведе у везу прпизвпдоу и прпдукуивнпсу 

-ппище знашај ппрасуа прпдукуивнпсуи  

- дефинище екпнпмишнпсу 
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- иденуификује извпре екпнпмишнпсуи 

- дефинище ренуабилнпсу 

- наведе знашеое и знашај ренуабилнпсуи 

- израшунава екпнпмске принципе ппслпваоа 

предузеёа ,и уппреди израшунауе ппказауеље  

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 

ЈЕ
ЗИ

К
 И

 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П

С
Т 

Барпк, 

класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива 

пдреѐене еппхе 

•Преппзнаваое еврппских 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и 

прпсвеуиуељсува и оихпве 

предсуавнике у српскпј 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 
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 уенденцијапдреѐене еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Уппзнаваое са еврппским 

кулуурним, духпвним и 

мисапним уенденцијама XVII 

и XVIII века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на 

пбраѐеним делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг 

рада за српску кулууру и 

коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради 

исуих мпуива у еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме 

суав према оихпвим 

ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

у Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п 
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•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

коижевним делима 

кприсуеёи суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и разуме и ппщуује 

кулуурне вреднпсуи других 

нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе реализма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе реализма 

•наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма 

и пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене 

ппјаве и прпблеме кпје 

ппкреёе коижевнп делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени 

ппсуупака и ппнащаоа јунака 
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у пбраѐеним делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве 

у коижевним делима 

Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки 

присууп делу 

Српски језик дп 

XIX века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм српске 

писане коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое ушеника 

да схвауе развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи на 

нащем језику 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсуи 

дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за 

развпј коижевнпсуи на 

нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг 

коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у првпј 

пплпвини XIX и у XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг језика и 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба 

у XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 
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правпписа у XIX и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и функципналних 

ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке кулууре 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

језишке сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и језишке 

уплеранције 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију 

у Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким кауегпријама 

реши 

•Сисуемауизпваое знаоа п 

врсуама реши и оихпвим 

пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

•уппуреби у усменпм и 

писменпм изражаваоу 

пблике реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•влада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•примени правила 

сасуављенпг и расуављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи 
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правпписне знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на 

крају реука 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и правпписа 

примеоује у усменпм и 

писанпм изражаваоу  у 

складу са језишкпм нпрмпм 

и кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним уексупвима и 

свакпдневнпм живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг 

изражаваоа 

 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 
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Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да разуме уексу – 

ушеник  уппуребљава једнпсуавне 

изразе и решенице какп би исказап 

свпје мищљеое п пдреѐенпј уеми 

Ушеници су у суаоу да преппзнају, упше 

разлике и уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect simple) 

-акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

 − пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира време 

за ушеое и да прганизује 

прпцес ушеоа и управља 

оим. Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју људске 

заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у щкпли 

и заједници афирмище дух 

уплеранције, равнпправнпсуи 

и дијалпга. Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже пдреѐени 

садржај, усменп и писанп, и 

да га прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама сиууације: 

ппщуује жанрпвске 

каракуерисуике, пгранишеоа 

у ппгледу дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; 

упшава сурукууру градива, 

акуивнп селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да резимира и 

елабприра пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре дијалпга, 

уважаваоу и негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу 

пснпвних нпрми 

кпмуникације. 

Српски језик 

Екпнпмска и 

правна група 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and 

boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу уему 

-Ушеник је сппспбан да акуивнп 

ушесувује у дискусији, кап и да примени 

мпдалне глагпле у свпјим изјавама. 

-Ушеници су сппспбни да гпвпре п себи, 

свпјпј ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

 Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана кпмуникација, 

нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне уехнплпгије 

за шуваое, презенуацију и 

пснпвну пбраду 

ппдауака. 

  

 

 

 

Unit 9 - Time for a 

story 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

Ушеник је сппспбан да разуме и изрази 

изјаве везане за псеёаоа. 
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прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и 

анализа неппзнаупг 

уексуа, кап и 

коижевних уексупва и 

приша (Dr Jekyll and Mr 

Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг 

за псеёаоа) 

-разгпвпр п 

пмиљеним писцима и 

коигама 

Ушеник је сппспбан да разуме и кприсуи 

прпщла глагплска времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, Past Continuous, 

Past Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на шасу упкпм 

разгпвпра и дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да разуме уексу на 

пдреѐену уему, да извуше биуне сувари 

из уексуа иизрази  свпј суав на дауу 

уему. (Dr Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Ушеник акуивнп кприсуи пасив 

глагплских времена  и пбраѐене 

лексишке изразе и - примени 

пдгпварајуёе грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да разгпвара у 

пквиру уеме мпдерних уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да кпрекунп 

уппуреби слпжение сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

− пукрије знашеоа неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава и превпди 

садржај писаних уексупва 
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-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 
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Unit 11 Life`s what 

you make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present 

Perfect Continuous и 

ппреди га са другим 

глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику, 

− пукрије знашеоа неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава и превпди 

садржај писаних уексупва 

-Ушеник усваја и акуивнп кприсуи 

Present Perfect Continuous, и ппреди га 

са другим глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да ушесувује у 

дискусији везанпј за ппрпдицу, и да 

искаже свпје мищљеое.  

Ушеник је акуивнп применип градивп из 

предхпднп пбраѐених пбласуи  

-Примени временске клаузе  

-Примени предвиѐене лексишке 

сурукууре 
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних 

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да примени и 

кприсуи кпндиципналне изразе у свпм 

свакпдневнпм гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја впкабулар крпз анализу 

уексуа The wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да разгпвара п 

планеуи Земљи и галаксији у кпјпј се 

пна налази. 

- Примени пдгпварајуёе грамауишке 

јединице у кпнуексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи 

и уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи из: 

вежби пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на справама 

и улу ) кпје ппседује вещуину, 

уехнику кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  
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акуивнпсуима деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое есуеуских 

вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

Пбјасни да ппкреу и креуаое, без 

пбзира на уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске акуивнпсуи 

припада, има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа извпѐеоа, 

леппуа дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа и 

креуаоа 

 

 

КПЩАРКА 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

 

Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

 

Суицаое нпвих знаоа и 

вещуина из суепенпваоа 

и кпренпваоа  

Развијаое 

сисуемауишнпсуи и 

уреднпсуи у раду 

знауи пспбине пперација суепенпваоа са 

целим експпненупм и примеоује у 

урансфпрмацијама израза 

скицирауи график функције y=x², y=x³ и за 

функције y=xⁿ, разликује пспбине у слушају 

n – паран брпј; n – непаран брпј 

знауи дефиницију n-упг кпрена (n – паран 

брпј; n – непаран брпј) 

скицирауи график функције y= x, y= ³ x и 

за функције y=   ⁿ x и   разликпвауи пспбине 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое 

прпблема 

рашунарсувп и 

инфпрмауика 
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у слушају n – паран брпј; n – непаран брпј 

знауи пспбине пперација кпренпваоа и 

примеоивауи у урансфпрмацијама израза 

знауи пспбине пперација суепенпваоа са 

раципналним излпжипцем и примеоивауи 

их  

знауи да раципналище именилац разлпмка 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

 

Квадрауна, 

експпненцијална 

и лпгариуамска 

једнашина, 

неједнашина и 

функција 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

и вещуина из квадрауних 

једнашина, неједнашина и 

функција  

Суицаое пснпвних знаоа 

и вещуина из 

експпненцијалних и 

лпгариуамских функција 

Фпрмираое пснпва за 

насуавак пбразпваоа 

 

рещавауи неппупуне квадрауне једнашине у 

R 

рещавауи ппупуне квадрауне једнашине 

применпм пбрасца у скупу R 

знауи пперације са кпмплексним брпјевима 

рещавауи квадрауне једнашине у скупу С  

знауи да расуави квадрауни уринпм  

знауи Вијеупва правила и кприсуи у 

једнпсуавним примерима  

рещавауи једнпсуавне ираципналне 

једнашине 

рещавауи једнашине кпје се сменпм свпде 

на квадрауне 

приказивауи аналиуишки, уабеларнп и 

графишки квадрауну функцију 

анализирауи график квадрауне функције 

разликпвауи щесу мпгуёих уиппва графика 

квадрауне функције и примеоује у 

рещаваоу квадрауне неједнашине 

приказивауи аналиуишки, уабеларнп и 

графишки експпненцијалну функцију  

рещавауи једнпсуавне експпненцијалне 

једнашине 

рещавауи једнпсуавне лпгариуамске 

једнашине 

разликпвауи два уипа графика 

експпненцијалне функције и примеоивауи 

у рещаваоу експпненцијалне неједнашине 

приказивауи аналиуишки, уабеларнп и 
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графишки лпгариуамску функцију 

разликпвауи два уипа графика 

лпгариуамске функције и примеоивауи у 

рещаваоу лпгариуамске неједнашине 

примеоивауи правила лпгариумпваоа при 

урансфпрмацији једнпсуавних израза 

Елеменуи 

уригпнпмеурије 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

и вещуина из 

уригпнпмеурије 

знауи да рещи правпугли урпугап 

знауи вреднпсуи уригпнпмеуријских 

функција за каракуерисуишне углпве (30 , 

45 , 60 ) 

знауи да израшуна вреднпсу 

уригпнпмеуријских функција билп кпг угла 

свпдеёи на уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла 

рещавауи једнпсуавне уригпнпмеуријске 

једнашине 

знауи графике пснпвних уригпнпмеуријских 

функција и оихпве пснпвне пспбине 

графишки приказивауи уригпнпмеуријске 

функције y=asin(bx+c) и сл. 

знауи пснпвне уригпнпмеуријске 

иденуиуеуе и кприсуиуи их у дпказиваоу 

једнпсуавних уригпнпмеуријских 

иденуиуеуа 

 

Гепмеуријска 

уела 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

и вещуина из ппврщина и 

запремина гепмеуријских 

уела 

имауи пснпвну предсуаву п пплиедрима и 

пбруним уелима и уме да их прикаже 

цруежпм 

израшунавауи ппврщину и запремину 

призме, пирамиде, ваљка, купе и лппуе 

пракуишнп примеоивауи суешена знаоа 

Низпви Суицаое пснпвних знаоа 

и вещуина из 

ариумеуишкпг и 

гепмеуријскпг низа 

 Суицаое сппспбнпсуи за 

примену знаоа у 

знауи пспбине ариумеуишкпг низа и 

примеоивауи их у пдреѐиваоу низа 

знауи пспбине гепмеуријскпг низа и 

примеоивауи их у пдреѐиваоу низа 

разумеуи принцип мауемауишке индукције 

и примеоивауи у једнпсуавним дпказима  
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сурушнп-уепреуским 

предмеуима 

израшунавауи суме низпва и примеоивауи 

их на кпнкреуним примерима из пбласуи 

ппслпвне админисурације 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

 

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.1.3.1.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  

2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.  

 

 

ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Истприја за други разред средоих струшних щкпла - Иван М.Бецић 

Предме

т 

Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

И
С

ТП
Р

И
ЈА

 

Еврппа и свеу у 

другпј пплпвини 

XIX и ппшеукпм  XX 

века 

 

 

Суицаое пснпвнпг знаоа 

ушеника за перипд друге 

пплпвине XIX и ппшеукпм  XX 

века.Ппдизаое знаоа на вищи 

нивп п привреди,кулуури,науци 

и 

уехници,наушницима.Тесли,Пупи

ну,Нпбелу на ппшеуку XX века.  

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе 

биуи у суаоу да сагледају исупријски 

перипд пд средине XIX века дп ппшеука 

Првпг свеускпг рауа.Увиди знашај 

индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,рад

икализма и спцијализма.Набрпји 

најважнија наушнп уехнишка дпсуигнуёа и 

схвауи пдлике свакпдневнпг живпуа 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама и 

инфпрмауишка 

писменпсу,рещава 

прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадое 

са другима кпје су 

Српски језик 

Спциплпгија 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и Црна 

Гпра и Срби у 

Хазбущкпм и 

Псманскпм 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј исуприји и српскпј 

држави пд средине XIX века дп 

Првпг свеускпг рауа.Пбјасниуи 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике 

перпда пд XIX века дп Првпг свеускпг 

рауа.Схвауиуи пслпбпдилашке раупве 1875-

1878.Балканске раупве,еврппска збиваоа и 
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царсуву пд друге 

пплпвине XIX века 

дп Првпг свеускпг 

рауа 

 

 

насуанак мпдерне српске 

државе и циљеве и циљеве 

српске државнпсуи.Исупријску 

улпгу знамениуих лишнпсуи и 

динасуија Пбренпвиё и 

Караѐпрѐевиё у развпју српске 

државнпсуи.Схвауиуи и разумеуи 

идеје мпдернпг дпба и оегпв 

знашај за развпј српске 

државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба пд XIX 

века  дп Првпг свеускпг рауа. 

оихпв ууицај на развпј српске 

државнпсуи,српске државе пд пплпвине XIX 

века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе 

и наёи на каруама месуа најважнијих 

биуака .Исуаёи знашај кулууре кпд Срба и 

пдлике и недпсуауке свакпдневнпг живпуа 

Срба пд ХИХ века дп Првпг свеускпг рауа. 

ппуребне шпвеку за 

живпу у 

демпкраускпм 

друщуву 

Први свеуски рау 

1914-1918 гпдине 

Ппкущауи разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

Првпг свеускпг рауа.Щириуи 

знаоа п упку рауа,главним и 

прелпмним уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг узрпка 

ппнищуаваоа вреднпсуи 

цивилизације.Прпщириуи знаое 

п ушещёу Србије и Црне Гпре у 

Првпм свеускпм рауу.Разумеуи 

меѐунарпдне пднпсе,блпкпвску 

ппделу у свеуу кап и друщувене и 

кулуурне прилике. 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк 

избијаоа Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам 

упк рауа и оегпве ппследице пп српски 

нарпд.Анализирауи прпмене дпгаѐаја у 

првпм свеускпм рауу.Схвауиуи ппследице 

рауних збиваоа,ревплуципнарна збиваоа и 

генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге збпг 

кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап 

и сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни 

успех 1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну 

суагнацију Србије и српскпг нарпда у Првпм 

свеускпм рауу. 

Свеу измеѐу два 

свеуска рауа 

 

Да схвауи ппследице Првпг 

свеускпг рауа,нпве меѐунарпдне 

пднпсе кап и 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Пбухвауа 

сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,пплиуи

шким прпменама и прпцесима 

измеѐу два свеуска рауа.Да 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних 

сурахпуа уппредиуи са перипдпм измеѐу 

два свеуска рауа,кап оегпву ппследицу на 

примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државам

а са разлишиуим друщувеним 

уреѐеоем.сагледауи и разумеуи ппследице 

упуалиуарних пплиуишких сисуема и идеја са 

разлишиуим пплиуишким идеплпгијама у 
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разуме супрпунпсуи кпје су 

впдиле нпвпм свеускпм 

рауу.Вреднује ууицај исупријскпг 

наслеѐа у перипду измеѐу два 

свеуска рауа. 

меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи два 

свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг 

живпуа.Знауи навесуи главне уекпвине упг 

перипда измеѐу два свеуска рауа и оихпв 

знашај на савременп дпба. 

Краљевина СХС у 

меѐураунпм 

перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенсува кпд 

црквених 

великпдпсупјансувеника у XIX 

веку.Пбјасниуи знашај 

југпслпвенсува и сувараое 

краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних пднпса 

када насуаје каљевина 

СХС.прпщириуи знаоа п 

пдликама југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска 

рауа.Разумеуи знашај нарпда и 

оихпв пплпжај. Циљ бпрбе 

знамениуих лишнпсуи за 

сувараое СХС и оихпвп 

пплиуишкп делпваое.Дпбрп 

схвауиуи и сагледауи 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије у перипду измеѐу 

два свеуска рауа. 

 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за 

сувараое Југпслпвенске државе,упшиуи 

знашај насуанка Југпслпвенске државе за 

српски нарпд.Увидеуи пдлике 

Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи 

границе Југпслпвенске краљевине.Сагледај 

дубину и урајнпсу наципналних,верских и 

пплиуишких супрпунпсуи.Анализирај 

прпсвеунп-кулуурне прилике у краљевини 

Југпславији и оена кулуурнп умеунишка 

дпсуигнуёа.Исуакни пдлике свакпдневнпг 

живпуа друщувених слпјева у краљевини 

Југпславији. 
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Други свеуски рау Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа и узпрка Другпг 

свеускпг рауа.Прпдубљиваое 

знаоа п упку рауа и оегпвим 

главним ппследицама.Рау кап 

узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи знашај 

реши хплпкаусу кап и фенпмен 

сурпвпсуи Другпг свеускпг 

рауа.Ппсебну пажоу пбрауиуи 

унапреѐеоу знаоа п рауним 

збиваоима на улу Југпславије. 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и 

кпнфлику за избијаое Другпг свеускпг 

рауа,пписује упк Другпг свеускпг 

рауа.Навпди и анализира прпмене дпгаѐаја 

упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје 

у оему ануипкупаупрску 

бпрбу,наципналну,верску и идеплпщку 

садржину.Зна да пбразлпжи дппринпс 

ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и 

дппринпс ппбеди савезника у Другпм 

свеускпм рауу.Упшава ууицај рауних 

збиваоа на умеунишкп и кулуурнп 

суваралащувп. 

Свеу ппсле Другпг 

свеускпг рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и 

кулуурне прилике.Даје дппринпс 

унапреѐеоу знаоа п 

друщувеним, пплиуишким и 

привредним прпцесима друге 

пплпвине ХХ века. Пснпвна 

шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг рауа. 

Исуише знашај декплпнизације и 

других ппкреуа еманууације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада СССР 

и јашаое Науп пакуа и оегпве 

агресивнпсуи. Прпщириваое 

знаоа п наушнп уехнплпщкпм 

напреуку и кулуурним 

дпсуигнуёима у савременпм 

свеуу. Прауи изазпве  савременпг 

свеуа, глпбализацију, уерпризам, 

глад, бплесуи, екплпщке 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг 

рауа. Преппзнаје пснпвне пдлике 

пплиуишкпг друщувенпг, привреднпг и 

наушнпг и кулуурнпг развпја ппсле рауа у 

свеуу. Уппреѐује пснпвне пдлике 

разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким 

државама у другпј пплпвини ХХ века. 

Иденуификује узрпке и ппследице 

хладнпраупвских сукпба. Разуме 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое 

нација и маоинских група кап и оихпву 

угрпженпсу. Схвауа знашај ппследице 

ппраза идеје кпмунизма на крају ХХ века. 

Навпди и пбразлаже прпблеме савременпг 

свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг живпуа 

на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 
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прпблеме. 

Југпславија ппсле 

Другпг свеускпг 

рауа 

Суише нпва знаоа п државнпм и 

друщувенпм ппреуку 

Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

Југпславије друге пплпвине ХХ 

века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј 

федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и 

наушнпм живпуу Тиупве 

Југпславије.Ппкущава да разуме 

ппследице распада 

Југпслпвенске државе. Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај 

савремене српске државе и 

упшава оене прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске 

државе кап и спцијалисуишке 

републике.Разуме меѐунарпдни пплпжај и 

сппљнппплиуишке пднпсе спцијалисуишке 

Југпславије.Исуише најзнашајније лишнпсуи 

кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка и 

кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и 

пплиуишке ппследице несуанка СФРЈ. 

Разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу. Исуише знашај шлансува у 

меѐунарпдним прганизацијама. Преппзнаје 

прпблеме савремене српске државе. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 
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И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 

И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
уу

р
а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним елеменуима 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

елеменуе (линију, 

кпмппзицију, бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

Предузеунишка 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним дисциплиама 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

дисциплине 

Пснпвне ликпвне уехнике  

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним уехникама; 

 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

уехнике (вајаое и графика 
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кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са уепријпм 

умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – визуелни 

медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне аудип-

визуелне медије (сниме и 

мпнуирају фпупграфију, 

звук; 

 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за свпје 

ппуребе у будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

ППСЛПВНИ ЕНГЛЕСКИ 

ЛИТЕРАТУРА:  PROFILE PRE-INTERMEDIATE  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P

O
SL

O
V

N
I E

N
G

LE
SK

I J
EZ

IK
 

Unit 7 Career 
prospects  
 
 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

 

Oсппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

Ушеник је у суаоу да: 
пписује сиууације, 

приша п дпга ѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое 

неппзнауих 

реши на пснпву 

кпнуексуа и 

/или ппмпёу 

решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, 

где, кп, 

кпликп, защуп) у 

свакпдневним 

уексупвима ( 
 

 
Ушеник уме да 
планира време за 
ушеое и да 
прганизује прпцес 
ушеоа и управља 
оим.  
 Акуивнп 
кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп 
пд небиунпг; уме да 
резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје.  
 
Акуивнп дппринпси 

Екпнпмска и правна 
група предмеуа. 
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разлишиупг 

Садржаја. 

 Псппспбљаваое 

 ушеника за 

 разумеваое 

 усменпг гпвпра. 
    

 
сасуавља краёи уексу 

(мејл, писмп) у 

пдреѐене ппслпвне 

сврхе (пбавещуеое, 

угпвараое, ппмераое 

уермина, дневни ред, 

кпнкурисаое за ппсап), 

разуме краёе исказе кпји 

садрже фреквенуне реши 

и 

сурукууре (инфпрмације п 

лишнпсуима, ппслу, 

клијенуима, куппвини,, 

ближем пкружеоу) 
  

негпваоу кулууре 
дијалпга, уважаваоу 
и негпваоу 
разлишиупсуи и 
ппщупваоу 
пснпвних нпрми 
кпмуникације.  
 Ушеник ппзнаје 
специфишне 
каракуерисуике 
разлишиуих 
мпдалиуеуа 
кпмуникације 
(усмена и писана, 
неппсредна и 
ппсредпвана 
кпмуникација, нпр. 
уелефпнпм, прекп 
инуернеуа).  
У сиууацији 
кпмуникације, 
изражава свпје 
суавпве, мищљеоа, 
псеёаоа, вреднпсуи 
и иденуиуеуе на 
ппзиуиван, 
кпнсурукуиван и 
аргуменупван нашин 
какп би псуварип 
свпје циљеве и 
прпщирип 
разумеваое свеуа, 
других људи и 
заједница.  
 
 
Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и 

 
Unit 8 Time is 
money 
 
 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

усмених и 

писаних уексупва, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука, 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

Ушеник је у суаоу 

да:превпди усменп 

или 

писменп крауке 

ппруке у складу са 

ппуребама 

кпмуникације, 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп), 

пище краёи уексу п 

фирми, ппслпваоу,  

впди 

једнпсуавне 

разгпвпре ( 

уелефпнира), 
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разлишиупг 

садржаја. 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 
   

даје 

инфпрмације 

и 

упуусува, 

угпвара 

уермине 

реагује 

ушуивп на 

пиуаоа , 

захуеве, 

ппзиве, 

извиоеоа 

сагпвпрника. 
    

нашине дпбијаоа 
ппдауака, да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе 
узрпке грещке.  
 
Уме да преуражује, 
прпцеоује 
релеванунпсу и 
ппузданпсу, 
анализира и 
сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи 
пдгпварајуёа ИКТ 
средсува (уреѐаје, 
спфуверске 
прпизвпде и 
елекурпнске услуге).  
 
 
Ушеник уппреѐује 
разлишиуа мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације прекп 
релевануних 
криуеријума, уме да 
пбјасни щуа су 
преднпсуи и слабе 
суране разлишиуих 
рещеоа и да се 
ппредели за бпље 
рещеое.  
 
Кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 

Unit 9 The Customer 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра. 

 

   Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

 Ушеник је у суаоу да: 

разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, у бирпу,на 

щалуеру, на уел. 

секреуарици) и правилнп 

их 

кприсуи , 

аргуменуује свпј суав 

п медијскпм уексуу 

смисленп и 

сврсисхпднп кприсуи 

извпре инфпрмација 

кпје су релевануне за 

суруку, пбављаое 

ппсла и лишнп 

ангажпваое на ппслу, 

кпмуницира у 

свакпдневним 
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писаних ппрука, 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја 

 
 
 

 
 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп), 

сасуавља краёи уексу 

(мејл, писмп) у 

пдреѐене ппслпвне 

сврхе (пбавещуеое, 

угпвараое, ппмераое 

уермина, дневни ред, 

кпнкурисаое за ппсап) 

креауивнп 
дппринпси раду 
групе, усаглащаваоу 
и псувареоу 
заједнишких циљева.  
 Дппринпси 
ппсуизаоу дпгпвпра 
п правилима 
заједнишкпг рада и 
придржава их се 
упкпм заједнишкпг 
рада.  
 
 Акуивнп слуща и 
ппсуавља 
релевануна пиуаоа 
ппщуујуёи 
сагпвпрнике и 
сараднике, а 
дискусију заснива на 
аргуменуима.  
 
Акуивнп ушесувује у 
живпуу щкпле и 
заједнице уакп щуп 
ппщуује друге 
ушеснике кап 
једнакп вредне 
ауупнпмне пспбе и 
оихпва људска и 
маоинска права и 
уакп щуп се 
супрпусуавља 
разлишиуим 
фпрмама насиља и 
дискриминације.  
 
 

 
Unit 10 Business 
 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 
 

Ушеник је у суаоу да: 
шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва 

( једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, 

ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пбрасци, 

рещеоа, 

пгласи) преппзнајуёи 

пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље 

пукрива знашеое 

неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа, 

разуме најбиуније 



 1034 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, у бирпу,на 

щалуеру, на уел. 

секреуарици) и правилнп 

их кприсуи. 

 

 

 
  

Ппзиуивнп вреднује 
дппринпс кулууре и 
умеунпсуи развпју 
људске заједнице; 
свесуан је 
меѐуспбних ууицаја 
кулууре, науке, 
умеунпсуи и 
уехнплпгије.  
Ппказује псеуљивпсу 
за есуеуску 
димензију у 
свакпдневнпм 
живпуу и има 
криуишки пднпс 
према уппуреби и 
злпуппуреби 
есуеуике.  
 

 
Unit 11 Not for 
profit 
 
 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

 

Ушеник је у суаоу да: 

шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе прилагпѐених уексупва 

( једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пбрасци, 

 

 

 

 

 

рещеоа, 

пгласи) преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне деуаље, 

пукрива знашеое неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, где, кп, 

кпликп, защуп) у 

свакпдневним уексупвима ( 

рекламе, пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима  ( фпрмулари, 

щеме, извещуаји, рещеоа), 
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разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, у бирпу,на 

щалуеру, на уел. 

секреуарици) и правилнп 

их 

кприсуи , 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

 

 

 

Unit 12 Problem-
solving 
 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

превпди, сажима 

и препришава 

садржај краёих 

Ушеник ёе биуи у 

суаоу да: кпмуницира 

у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп), 

 

превпди усменп или 

  



 1036 

усмених и 

писаних уексупва. 
 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја 
 

писменп крауке 

ппруке у складу са 

ппуребама 

кпмуникације, 

сасуавља краёи уексу 

(мејл, писмп) у 

пдреѐене ппслпвне 

сврхе (пбавещуеое, 

угпвараое, ппмераое 

уермина, дневни ред, 

кпнкурисаое за 

ппсап) 

пище краёи уексу п 

фирми, ппслпваоу . 
  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, рад у групи. 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, меупда рада са уексупм, кпмбинпвана, меупда демпнсурације. 
Насуавна средсува: учбеник, CD, рашунар. 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Канцеларијскп ппслпваое за други разред средоих сурушних щкпла, Ауупри: Слпбпдан Рајкпвиё, Бранка Субпуиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

К
ан

ц
ел

ар
и

јс
кп

 п
п

сл
п

ва
о

е
  

1. Службена 

кпресппнденција 

 

- Суицаое знаоа и 

вещуина ппуребних за 

примену службене 

кпресппнденције 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни ппјам, сурукууру и врсуе 

службених акауа 

- изради дппис на пснпву дауих 

елеменауа 

- изради рещеое на пснпву дауих 

елеменауа  

- изради пдлуку на пснпву дауих 

елеменауа 

-Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Вещуина 

кпмуникације 

- Дигиуална 

кпмпеуенција 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Ппслпвна 

инфпрмауика, Правп, 

Српски језик и 

коижевнпсу, 

Ппслпвнп-

админисурауивна 

пбука, Вещуине 

кпмуникације, 

Ппслпвна психплпгија 
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2. Евиденција и 

класификација 

дпкуменауа и рад са 

ппщупм 

 

 

- Псппспбљаваое 

ушеника за впѐеое 

евиденција и 

класификацију 

дпкуменауа 

- Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

ппщупм 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- дефинище ппјам, врсуе и знашај 

евиденција 

- евиденуира дневне и недељне 

пбавезе 

- дефинище ппјам, врсуе и знашај 

класификација 

- пбјасни ппслпве писарнице, 

пријемне канцеларије и архиве 

- разликује радна месуа на кпјима 

се ради са ппщупм и акуима 

- класификује дпкуменуацију према 

задауим парамеурима 

- разликује радни ппсуупак, фазу и 

пперације  у раду са ппщупм и 

акуима 

- наведе фазе у раду са уекуёпм 

ппщупм 

- разликује средсува евиденуираоа 

- прими и заведе приспелу ппщуу 

- расппреди и дпсуави приспелу 

ппщуу  

- заведе и пупреми излазну ппщуу 

- враёа ппщуу писарници у складу 

са пкплнпсуима 

- Сарадоа 

3. Кпдекс ппслпвнпг 

ппнащаоа и 

изградоа ппслпвнпг 

имича  

- Усвајаое ппслпвнпг 

ппнащаоа кап 

предуслпва за 

успещну ппслпвну 

кпмуникацију 

 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- пбјасни пснпве ппслпвне кулууре 

- разликује врсуе кпмуникације 

- пбјасни преднпсуи и недпсуауке 

усмене и писмене кпмуникације 

- разликује вербалну и невербалну 

кпмуникацију 

- разликује фпрмалнп и 

нефпрмалнп ппнащаое 

- уумаши кпдекс ппслпвне кулууре 

- разликује намену средсуава 
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кпмуникације 

- кприсуи средсува кпмуникације 

- примени правила ппслпвнпг 

кпдекса везана за изглед и 

пдеваое 

- разликује хпризпнуалну и 

веруикалну кпмуникацију 

- сраѐује у уиму 

- примени уехнике рещаваоа 

кпнфликауа у уиму 

- пбавља кпмуникацију са 

ппслпвним парунерима и 

суранкама у складу са ппслпвним 

кпдекспм 

- пбјасни фазе впѐеоа ппслпвнпг 

разгпвпра 

- пбави уелефпнски разгпвпр уз 

примену правила ппслпвнпг 

кпдекса 

- пбјасни правила кпмуникације 

елекурпнскпм ппщупм 

- примени правила за писаое 

елекурпнскпг писма 

- разликује еуишкп и нееуишкп 

ппслпвнп ппнащаое и наведе 

пример 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, демпнсурауивна, пракуишан рад, радипница 

Насуавна средсува: рашунар, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ПРАВП 
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ЛИТЕРАТУРА: учбеник Правп, Драгица Клипа, за други разред за други разред екпнпских и правнп-ппслпвних щкпла, пбразпвни прпфил ппслпвни 

админисураупр 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
р

ав
п

 

Засниваое раднпг 
пднпса 
 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
ппднесака и акауа из 
раднпг пднпса 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да: пбјасни елеменуи и 
услпве за засниваое 
раднпг пднпса, 
разликује врсуе раднпг 
пднпса, разликује 
врсуе раднпг времена, 
разликује фпрме акауа, 
завпди дпкуменуа. 

Впѐеое правнп-
ппслпвне 
админисурације 
Пбављаое 
пперауивних ппслпва у 
пбласуи јавне управе 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппнденције и 
кпмуникације 
Впѐеое 
админисурације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних акуивнпсуи 
 

Канцеларијскп 
ппслпваое, 
рашунарсувп и 
инфпрмауика 

Евиденције у пбласуи 
радних пднпса 
 
 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
ппднесака и акауа из 
раднпг пднпса 

Пп заврщеуку мпдула 
ушеник ёе биуи у суаоу 
да: наведе ппщуа акуа 
привреднпг друщува, 
пбјасни 
расппреѐиваое 
радника, изради 
Правилник п раду,  
сасуави рещеоа, 
сасуави угпвпре , 
пбјасни права и 
дужнпсуи, разликује 
пдмпре и пдсусува. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: уеприска насуава фрпнуалнп 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, рад у групама, рад на рашунарима 
Насуавна средсува: учбеник, уабла, кабинеу са рашунарима 
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КОИГПВПДСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Вера Ппзнаниё Лекп – Коигпвпдсувп за II разред средоих сурушних щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Коигпвпдсувп Евиденција рпбе и 

ппслпвних пднпса са 

кпмиуенуима 

Псппспбљаваое ушеника 

за евиденцију рпбе и 

ппслпвних пднпса са 

кпмиуенуима 

Разликује ппјампве 

ппверилаца и дпбављаша, 

Разликује ппјмпве дужника и 

купаца, 

Ппвеже дпкуменуа са 

ппслпвнпм прпменпм 

набавке рпбе, 

Ппвеже дпкуменуа са 

ппслпвнпм прпменпм 

прпдаје рпбе, 

Спрпведе коигпвпдсувену 

евиденцију насуанка пбавеза 

и ппураживаоа (аналиуишки и 

синуеуишки), 

Сасуави калкулацију прпдајне 

цене рпбе, 

Евиденуира залихе рпбе у 

магацинскпм, рпбнпм и 

финансијскпм коигпвпдсуву 

пп 

прпдајним ценама, 

Сасуави нивелацију прпдајне 

цене, 

Евиденуира прпмену 

прпдајне цене, 

Впди коигу евиденције 

прпмеуа, 

На пснпву дауих ппдауака 

заведе факууре у коигу 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

–  Ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука 

–  Екпнпмија 

–  Канцеларијскп 

ппслпваое 

–  Предузеунищувп 

–  Суауисуика 

–  Ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем 
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примљених и издауих рашуна, 

Прауи дпспелпсу пбаваза и 

ппураживаоа, Евиденуира 

измиреое пбавеза и 

ургпвашке 

пппусуе,евиденуира наплауу 

ппураживаоа 

Евиденција пснпвних 

средсуавa и 

мауеријала 

Псппспбљаваое ушеника 

за евиденцију пснпвних 

средсуава 

Oсппспбоаваое ушеника 

за евиденцију набавке и 

урпщеоа мауеријала 

Разликује вреднпсуи 

пснпвних средсуава, 

Наведе евеиденције 

пснпвних средсуава, 

Разликује нашине 

прибављаоа пснпвних 

средсуава, 

Разликује нашине пууѐиваоа 

пснпвних средсуава, 

Евиденуира прибављаое и 

пууѐиваое пснпвних 

средсуава крпз коигу 

пснпвних средсуава и 

на аналиуишким кпнуима 

ппвеже дпкуменуа са 

ппслпвнпм прпменпм у вези 

са набавкпм и 

урпщеоем мауеријала, 

Сасуави калкулацију набавке 

мауеријала, 

Евиденуира залихе 

мауеријала у магацинскпм, 

мауеријалнпм и 

финансијскпм коигпвпдсуву 

пп 

суварним набавним ценама 

(FIFП 

и меупд прпсешне набавне 

цене), 
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Евиденуира залихе 

мауеријала у магацинскпм, 

мауеријалнпм и 

финансијскпм коигпвпдсуву 

пп планским набавним 

ценама 

Евиденција урпщкпва 

ппслпваоа 

Псппспбљаваое ушеника 

за евиденцију урпщкпва 

ппслпваоа предузеёа 

Евиденуира пбрашун и 

исплауу зарада на пснпву 

даупг пбрашуна, 

Евиденуира урпщкпве гприва 

и енергије, 

Евиденуира урпщкпве 

прпизвпдних услуга, 

Евиденуира урпщкпве 

ампруизације на пснпву 

даупгпбрашуна, Евиденуира 

немауеријалне 

урпщкпве, 

Изради извещуаје п 

урпщкпвима ппслпваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал, коигпвпдсувена дпкуменуација 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за други разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Вушина Раишевиё. 

Завпд за учбенике, Бепград, 2008 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

Шудесная прирпда 

 

СЛУЩАОЕ : 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме краёе исказе кпји 

-предсуављаое себе и 

других 
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 Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое и за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

садрже фреквенуне реши и 

сурукууре (инфпрмације п 

лишнпсуима, ппслу, 

ппрпдици, куппвини, щкпли, 

ближем пкружеоу) 

-резервище спбу у хпуелу, на 

рецепцији,  уурисуишки 

впдиш у свпм граду 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, на улици, на 

щалуеру) и правилнп их 

кприсуи 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе крауких и 

прилагпѐених уексупва 

(једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пгласи) 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа и / или ппмпёу 

решника 

-упши предвидљиве 

инфпрмације (кад, где, кп, 

кпликп) у свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, ууризам, 

хпуелијерсувп, 

ургпвина, 

гасурпнпмија 

 

 

Спвременная Рпссия 

 

 

Дпбрп ппжалпвауэ 

 

 

Сшасуливпгп пууи 

 

 

Традиции и пбьшаи 

 

Исуприя ушиу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сураниць русскпй 

кулэуурь 

 

 

 

В мире книг 
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краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уексупвима (фпрмулари, 

щеме, извещуаји) 

-пписује сиууације, приша п 

дпгаѐајима и аргуменуује 

суавпве кприсуеёи 

једнпсуавне изразе и 

решенице 

-впди једнпсуавне разгпвпре 

(уелефпнира), даје 

инфпрмације и упуусува, 

угпвара уермине 

-реагује ушуивп на пиуаоа, 

захуеве, ппзиве, извиоеоа 

сагпвпрника 

 

 

-пппуоава рашуне, 

признанице и харуије пд 

вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп 

ппслпвнп писмп према 

пдреѐенпм мпделу 

-ппище и ппјасни садржај 

щема и графикпна везаних 

за суруку 

-кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује инфпрмације, 

блиске оегпвим 

инуереспваоима (писменп и 

усменп) 

-превпди усменп или 

писменп крауке ппруке у 

складу са ппуребама 

кпмуникације 

-аргуменуује свпј суав п 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 
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медијскпм уексуу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Прупграфија : Инуерпункција – пснпвна правила (са акценупм  на пблике кпји не ппсупје у српскпм језику), писаое великпг слпва. 

Лексикпграфија : Служеое двпјезишним решницима 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Решеница 
Решенице са глагплским прилпзима. Уппуреба нет и не у решеници. 
Именице 
Гениуив једнине на –у. 
Синпними, анупними, хпмпними. Меѐујезишки хпмпними. 
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Заменице 
Непдреёене заменице ктп-тп, ктп-нибудь, некптпрый, нескплькп 
Пдришне заменице никтп, ништп, никакпй 
Ппщуе заменице сам, самый, любпй, каждый 
Придеви 
Дужи и краёи пблик придева. Уппуреба краукпг пблика. 
Брпјеви 
Редни брпјеви 
Глагпли 
Имперауив 
Прпщлп време глагпла пд инфиниуива на сугласник 
Глагпли креуаоа са префиксима в-, вь-, у-, при- 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Глагплски прилпзи 
Предлпзи 
Најфреквенунији предлпзи шија се уппуреба разликује у пднпсу на мауерои језик (у, пкплп, впкруг, в, на) 
СИНТАКСА 
Решенице са крауким придевским пбликпм у предикауу (Пн бплен грипппм, Я сппспбен к мауемауике) 
Решенице са пбјекупм у инфиниуиву (Я угпвприл упвариъа мплшауэ) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 2, Учбеник и радна свеска , Немашки језик за други разред гимназије и средоих сурушних щкпла, щесуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Ferien: Meer und 

mehr... 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

пдмпр и пуупваоа. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

исприша какп је прпвеп распусу и 

инуервјуище друга п исупј уеми, 

ппище месуа кпја је ппсеуип, 

Ушеник  акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 
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Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру 

уеме. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище свпј 

пдмпр. 

временске прилике, дискууује п 

мпгуёим нашинима леупваоа и 

изнесе свпј суав на уему пдмпра. 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  да 

искаже пдреѐени 

садржај. Негује кулууру 

дијалпга, изражава 

свпје суавпве, 

мищљеоа и псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и уелефпна и 

уважава сагпвпрника. 

: 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је пвладап 

градивпм. Разликује 

шиоенице пд суавпва, 

верпваоа и мищљеоа. 

Уме да кпнсуруище 

знаое, акуивнп пдваја 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг. 

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа , 

прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и криуишки 

ушеусвује у 

демпкраукспм друщуву. 

Развија уплеранцију, 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 

Ereignisse und Fakten 

am Beginn des neuen 

Jahrtausends 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

разлишиуи дпгаѐаји кпји су 

пбележили ппшеуак нпвпг 

века. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище и 

испланира пдреѐени 

дпгаѐај.Псппспбљаваое 

ушеника да преприша 

бипграфију неке ппзнауе 

лишнпсуи. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

пдреѐени дпгаѐај и инуервјуище 

друга п  упме, испланира 

рпѐенданску или неку другу 

забаву, преприша бипграфију 

неке ппзнауе лишнпсуи. 

 

Was tust du für deine 

Gesundheit? 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

здравље. Псппспбљаваое 

ушеника да наведе делпве 

уела,щуа га бпли и да 

разгпвара п уеми здравље. 

Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа 

свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме здрав живпу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

делпве уела, да разгпвара п уеми 

здравље,ппище щуа пн ради за 

свпје здравље и друга пиуа 

исуп,зампли и да савеуе за здрав 

живпу. 

 

Ein Unfall 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

извещуава п сапбраёајнпј или 
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сурукуурама у пквиру уеме 

несреёа. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

сапбраёајну или неку другу 

несреёу. Ппдсуицаое 

криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд 

ушеника у пквиру уеме 

сапбраёај. 

некпј другпј несреёи,кприсуи 

план впжое, изнесе свпј суав п 

преднпсуима и манама 

разлишиуих сапбраёајних 

средсуава и нашина пуупваоа. 

ппщуује разлике, 

ппзнаје друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави сппрупм, 

сппспбан је да пружи 

прву ппмпё, впди 

рашуна п правилнпј 

исхрани. 

Ушеник уме да сигурнп и 

криуишки уппуребљава 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

 

 

Menschen wie du und 

ich (?) 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

људи. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище ппзнауе 

или пспбе из свпг 

пкружеоа. Уппзнаваое 

ушеника са кпмадима 

пдеёе и псппспбљаваое 

ушеника да се снаѐе у 

прпдавници гардерпбе 

приликпм куппвине. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

разлишиуе ппзнауе или лишнпсуи 

из свпг живпуа (физишки и 

каракуернп),изнесе свпје 

мищљеое п оима,наведе 

кпмаде пдеёе и снаѐе се у 

прпдавници пдеёе приликпм 

куппвине. 

  

 

 

Partnerschaften 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

парунерски пднпси. 

Псппспбљаваое ушеника 

да разуме лишне пгласе,да 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да разуме 

и кприсуи садржај лишних 

пгласа,гпвпри п каракуерним 

пспбинама људи,изнесе свпј суав 

на пиуаое „Какп изгледа увпј 

идеалан 
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ппище људе. Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпг 

идеалнпг парунера. 

Ппдсуицаое ушеника да 

изнесе свпј суав п 

разлишиуим нашинима 

живпуа и живпуним 

избприма. 

парунер/парунерка?“,наведе 

хпрпскппске знаке и дискууује и 

изнесе свпј суав п разлишиуим 

нашинама живпуа. 

 

 

Jobs und Berufe 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппсап и занимаое. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппище разлишиуа 

занимаоа и наведе оихпве 

преднпсуи и 

мане.Псппспбљаваое 

ушеника да разуме пглас за 

ппсап и на исуи 

пдгпвпри.Пхрабриваое 

ушеника да предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу и 

ппище свпје идеалнп 

занимаое. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

преднпсуи и мане пдреѐених 

занимаоа,ппище свпје идеалнп 

занимаое,предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу,разуме 

пглас за ппсап и на исуи 

пдгпвпри. 

  

 

 

Zukunftsvisionen 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

будуёнпсу. 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпри п свпјим 

планпвима за будуёнпсу и 

изнесе свпје жеље и наде. 

Пхрабриваое ушеника да 

приша п свпјпј 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да гпвпри 

п свпјим планпвима за 

будуёнпсу,изнесе свпја 

предвиѐаоа п будуёнпсуи у свеуу 

генералнп,гпвпри п свпјим 

жељама и надама,друга пиуа за 

исуе,ппище свпју 

прпщлпсу,садащопсу и 

будуёнпсу. 
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прпщлпсуи,садащопсуи и 

будуёнпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

                                             Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 

 

ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Еkoнпмија за други разред средоих сурушних щкпла, ауупри : Никпла Фабрис, Игпр Пејпвиё,  издаваш : Завпд за учбенике  Бепград, 2015. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

ЈА
 

 

Пснпвни ппјмпви и 

принципи екпнпмске 

науке 

 

Суицаое знаоа п 

развпју екпнпмије и 

принципима кпји се 

кприсуе у екпнпмскпј 

науци 

Суицаое пснпвних 

знаоа п функципнисаоу 

уржищуа 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

уржищуимафакупра 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище предмеу изушаваоа 

екпнпмије кап науке  

-дефинище ппуребе и наведе 

разлишиуе врсуе ппуреба 

- дпведе у везу неппхпднпсу 

размене дпбара ради 

задпвпљаваоа ппуреба 

- дефинище реукпсу и избпр 

- наведе принципе индивидуалнпг 

пдлушиваоа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

Kоигпвпдсувп, 

канцеларијскп 

ппслпваое, ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука, ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем,вещуине 

кпмуникације  
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прпизвпдое и 

функципналнпј 

расппдели дпхпдка 

- дефинище уржищуе и уржищну 

привреду 

- дефинище ппјам „уржищна мпё“ 

- дефинище инфлацију и наведе 

негауивне ппследице инфлације 

- преппзна негауивне ппследице 

инфлације 

- дефинище микрпекпнпмију и 

макрпекпнпмију 

- дефинище ппнуду 

- разликује прпмеољиве кпје ууишу 

на ппнуду 

- дефинище уражоу 

- разликује прпмеољиве кпје ууишу 

на уражоу 

- дефинище уржищну равнпуежу 

- пбјасни закпн ппнуде и уражое  

- дефинще ппјам урпщкпва, 

разликује експлициуне и 

имплициуне урпщкпве 

- разликује фиксне и варијабилне 

урпщкпве 

- разликује укупне и прпсешне 

урпщкпве 

- разликује урпщкпве на крауки и 

дуги рпк 

- дефинище прпфиу 

- разликује екпнпмски и 

рашунпвпдсувени прпфиу 

- пбјасни какп се усппсуавља 

равнпуежа на уржищуу рада  

- дефинище ппјам капиуал 

- пбјасни функципналну расппделу 

дпхпдка 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и графишки 

приказ ппдауака и уме 

да пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 
 

Макрпекпнпмска 

Суицаое знаоа п 

важнпсуи прпушаваоа 

Ушеник је у суаоу да : 

- ууврди везу измеѐу 
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уеприја, анализа и 

пплиуика 

 

екпнпмских акуивнпсуи 

на нивпу привреде кап 

целине 

 

 

Суицаое пснпвних заоа 

п улпзи финансијскпг 

сисуема 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п нпвцу  и 

функцијама нпвца 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п прпмени 

вреднпсуи нпвца и 

нивпа цена 

Суицаое пснпвних 

знаоа п незаппсленпсуи  

макрпекпнпмије и микрпекпнпмије 

- дефинище макрпекпнпмију 

- дефинище екпнпмску пплиуику, 

наведе циљеве и инсуруменуе 

екпнпмске пплиуике 

- дефинище финансијске 

инсуиууције 

- дефинище финансијски сисуем 

- дефинище финансијскп уржищуе 

- дефинище финансијске 

инсуруменуе 

-наведе пспббине пбвезница и 

акција 

- дефинище камауну суппу 

- дефинище нпвац и наведе 

функције 

- пбјасни функцију нпвца кап 

пбрашунске јединице 

-пбјасни функцију нпвца кап шувара 

вреднпсуи 

- пбјасни функцију нпвца кап 

средсува размене 

- дефинище нпвшану масу 

- дефинище ценуралну банку 

- дефинище ппслпвну банку 

- наведе инсуруменуе мпнеуарне 

пплиуике 

- дефинище инфлацију 

- наведе разлишиуе уиппве 

инфлације 

- дефинище незаппсленпсу 

- дефинище радну снагу 

 

 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

  
- дефинище суппу незаппсленпси и 

преппзна какп пплиуика државе 
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ууише на незаппсленпсу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ППСЛПВНА ПСИХПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Кузманпвиё, Б.; Щуајнбергер, И. (2008). Психплпгија за уреёи и шеувруи разред   ургпвинских, угпсуиуељскп уурисуишких и щкпла за лишне 

услуге. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува;  

Мауеријал за ушеое – припремљен пд суране прпфеспра;  

Мауеријал са инуернеуа. 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  П

П
С

Л
П

В
Н

А
 П

С
И

Х
П

Л
П

ГИ
ЈА

 

 
Рад кап сфера живпуа 
 

Разумеваое рада кап 
важне сфере шпвекпвпг 
живпуа и ппуребе 
изушаваоа пднпса 
шпвека и рада 

Ушеник зна да пбјасни психплпщке 
аспекуе рада; ушеник зна да наведе 
предмеу прпушаваоа психплпгије; 
ушеник зна пснпвне психплпщке 
дисциплине и оихпв предмеу 
прпушаваоа; ушеник зна да наведе 
предмеу  прпушаваоа психплпгије 
рада. 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп 
ушеое(ушеник планира 
време за ушеое, 
прганизује прпцес 
ушеоа, акуивнп 
кпнсуруище знаоа, 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, разликује 
биунп пд небиунпг, 
резимира пснпвне 
идеје, кприсуи 
разлишиуе сурауегије 
ушеоа, прилагпѐава их 
прирпди градива и 
циљевима ушеоа, 
разликује шиоенице пд 
инуерпреуација и 
суавпва, разликује 
аргуменуе према снази 

Екпнпмија, мпдули 
пснпви меначменуа и 
пснпви маркеуинга 
 
Канцеларијскп 
ппслпваое, мпдул 
кпдекс ппслпвнпг 
ппнащаоа и изградоа 
ппслпвнпг имича 
 
Вещуине кпмуникације 
 
 
Српски језик и 
коижевнпсу 
 
Енглески језик 
 

Психплпщке 
каракуерисуике 
ппјединца и 
ппслпвнп ппнащаое 
 
 

Суицаое знаоа п 
ууицају психплпщких 
каракуерисуика шпвека 
на ппслпвнп ппнащаое 

Ушеник зна да анализира ууицај 
психплпщких каракуерисуика 
ппјединца на оегпвп ппслпвнп 
ппнащаое;  ушеник зна да пбјасни 
улпгу емпција у ппслпвнпм 
ппнащаоу; на пдгпварајуёим 
примерима пбјащоава узрпке 
грещака у ппажаоу пспба; ушеник 
навпди и пбјащоава факупре радне 
адапуације; ушеник је псппспбљен 
да пбјасни, ппище и преппзна 
разлишиуе радне суилпве; 
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преппзнаје щуеуне ппследице 
неусклаѐенпсуи ппсла и шпвека и 
навпди мпгуёе нашине защуиуе; 
ушеник зна щуа је сурес, сагпреваое 
на ппслу и психпспмауске бплесуи и 
оихпве узрпке; преппзнаје ууицај  
умпра и пдмпра на прпфесипналнп 
ппсуигнуёе и зна нашине бпрбе 
прпуив умпра и нашине пдмараоа;  

и релеванунпсуи, 
прпцеоује власуиуу 
успещнпсу у ушеоу, 
пукрива уещкпёе и зна 
какп да их превазиѐе); 
Кпмуникација ( 
акуивнп дппринпси 
негпваоу кулууре 
дијалпга, ппщуује 
пснпвне нпрме 
кпмуникације, ушеник 
ппзнаје специфишне 
каракуерисуике 
разлишиуих 
мпдалиуеуа 
кпмуникације, уме 
јаснп да искаже 
пдреѐени садржај, 
уважава сагпвпрника, 
изражава свпје 
мищљеое на 
кпнсурукуиван нашин 
ппщуујуёи принципе 
кпнсурукуивне 
кпмуникације, ушеник 
кприсуи пдгпварајуёи 
суил кпмуникације у 
складу са наушним 
дисциплинама); 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
(ушеник уппреѐује 
разлишиуе извпре 
ппдауака, прпцеоује 
оихпву ппузданпсу, 
кприсуи 
инфпрмаципне 
уехнплпгије, 
преппзнаје знашај 

Пспба у прганизацији 
кап кпнуексуу 
ппслпвнпг ппнащаоа 

Пснаживаое ушеника 
за преузимаое 
разлишиуих улпга у 
ппслпвнпј прганизацији 
и сналажеое у 
слпженим спцијалним 
пднпсима 
 
 

Ушеник зна да ппище прганизацију 
кап групу; уме да пбјасни ппјам 
прпфесипналне улпге и нашин оене 
изградое; ушеник на примеру 
пбјащоава кпнфликуе улпга у 
прганизацији; навпди врсуе група у 
ппслпвнпј прганизацији; ушеник зна 
да наведе пснпвне каракуерисуике 
кпмуникације у прганизацији; 
анализира сурукууру и динамику 
радних уимпва; ушеник псппспбљен 
за сарадоу  у уиму; схвауа знашај 
уимскпг рада у прганизацији; ушеник 
анализира ппнащаое заппслених у 
зависнпсуи пд уипа рукпвпѐеоа 
группм; ушеник преппзнаје 
каракуерисуике кпје уреба да има 
дпбар рукпвпдилац; пбјащоава 
знашај меѐуљудских пднпса за успех 
ппјединца и прганизације у целини; 
ушеник зна щуа су ппјмпви 
флукууација, апсенуизам, мпбинг, 
сагпреваое на ппслу и преппзнаје 
примере пвих пблика ппнащаоа; 
ушеник зна кпји су симпупми 
сагпреваоа на ппслу и спреман је да 
примеоује суешена знаоа у бпрби 
прпуив сагпреваоа; ушеник 
преппзанаје примере 
психпспмауских бплесуи и зна 
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оихпве узрпке. ппузданих и 
релевануних 
ппдауака); 
Дигиуална 
кпмпеуенција (уме да 
преуражује и кприсуи 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику, 
ппмпёу 
инфпрмаципнп-
кпмуникаципних 
уехнплпгија уме да 
предсуави, прганизује 
и сурукуурира 
инфпрмације, 
преппзнаје ризике и 
пдпгпврнп ппсуупа); 
Рещаваое прпблема 
(ушеник прпналази и 
псмищљава мпгуёе 
нашине рещаваоа 
прпблемских 
сиууација, уме да 
прпцени дпбре и лпще 
суране ппуенцијалних 
рещеоа, ушеник 
припрема примену 
рещеоа и вреднује 
примену даупг рещеоа 
у прпблемским 
сиууацијама); 
Сарадоа 
(кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп дппринпси 
раду групе и 
псувариваоу 
заједнишких циљева, 
акуивнп слуща и 

Прпфесипнални 
развпј 
 
 

Јашаое свесуи ушеника 
п знашају каријернпг 
впѐеоа и лишне 
пдгпвпрнпсуи за 
прпфесипнални развпј 
и успех у ппслпвнпм 
ппнащаоу 

Ушеник зна щуа се ппдразумева ппд 
прпфесипналнпм пријенуацијпм и 
селекцијпм; ушеник навпди функције 
прпфесипналне пријенуације и 
селекције; псппспбљен је и зна да 
напище сппсувени CV; навпди 
сурауегије мпуивисаоа за рад и 
смаоеоа незадпвпљсува ппслпм; 
ушеник зна да пбјасни кпнцепу 
целпживпунпг ушеоа и оегпв знашај 
за прпфесипнални развпј; зна 
пснпвни циљ сурауегије каријернпг 
впѐеоа и савеупваоа у Републици 
Србији. 
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ппщуује сараднике, 
ангажује се у 
реализацији 
предузеуих пбавеза у 
пквиру групнпг рада, 
ушесувује у 
преиспиуиваоу рада 
групе и дппринпси 
унапреѐеоу оенпг 
рада); 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву 
(акуивнп ушесувује у 
живпуу щкпле и 
заједнице, ппщуује 
друге, дппринпси 
уплеранцији и 
равнпправнпсуи, има 
псеёаое припраднпсуи 
пдреѐеним групама и 
заједницама, изражава 
свпј иденуиуеу, залаже 
се за слпдиарнпсу и 
ушесувује у 
хуманиуарним 
акуивнпсуима); 
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
(психишкпм и 
физишкпм) (ушеник 
преппзнаје знашај 
менуалне хигијене, 
ууицај емпција на 
психишкп здравље 
шпвека; ппзнаје мпгуёе 
ппследиёе кприщёеоа 
психпакуивних 
супсуанци и примене 
неадеквауних 
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суимулаупра у бпрби 
прпуив умпра, бира 
здрав суил живпуа); 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
(ушеник разуме 
важнпсу лишне 
акуивације, уме да 
иденуификује и 
адекваунп предсуави 
свпје сппспбнпсуи и 
вещуине, уме да 
засуупа и искаже свпје 
идеје, да ууише на 
друге, крпз развпј 
вещуине јавнпг гпвпра, 
прегпвараоа и 
вещуине рещаваоа 
кпнфликауа, зна да 
кпмуницира); 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка (херуисуишки разгпвпр);  демпнсураципна меупда;  меупда рещаваоа прпблема  
Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали за акуивнпсуи на шасу (папири са задацима, уабеле за пппуоаваое, уексупви са прпблемским 
сиууацијама);  мауеријал са презенуација; аудип-визуелна насуавна средсува (кпмпјууер, прпјекупр, ТВ, видеп снимци),  инуернеу публикације 

 

ППСЛПВНА ИНФПРМАТИКА СА ЕЛЕКТРПНСКИМ ППСЛПВАОЕМ 

ЛИТЕРАТУРА: Избпр из сурушне лиуераууре у складу са планпм и прпгрампм предмеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн

а и
н

ф
п

р
м

а

уи
ка

 с
а 

ел
е

ку
р

п
н

ск
и

м
 

п
п

сл
п

ва

о
ем

 Рад са уабелама 

- Псппспбљаваое 

ушеника за уабеларна 

израшунаваоа 

- пувпри једну и вище радних коига 

- убаци нпве радне лисупве 

- преименује и брище ппсупјеёе 

- Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Дигиуална 

- Екпнпмија 

- Канцеларијскп 

ппслпваое 
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радне лисупве  

- сашува радну коигу у пдгпварајуёем 

фпрмауу 

- унесе разлишиуе врсуе ппдауака у 

ёелију 

- пдреди референцу и име ёелији 

- фпрмауира сачај ёелије 

- спруира ппдауке у уабели 

- филурира ппдауке у уабели 

- унесе фпрмуле 

- кприсуи фпрмуле за рещаваое 

задауака 

- кприсуи функције 

- рещи задауке ппмпёу функција 

- изради графикпне и дијаграме на 

пснпву ппдауака из уабеле  

- фпрмауира графикпне и дијаграме 

- унесе слике у радну коигу 

- пбјасни ппјам базе ппдауака у 

прпграму за уабеларна израшунаваоа 

- изврщи разлишиуе пперације везане 

за базе ппдауака у прпграму за 

уабеларна израшунаваоа  

- кприсуи пн-лине сервисе за 

уабеларна израшунаваоа 

- припреми радну коигу за щуампу 

- щуампа ппдауке из радне коиге 

кпмпеуенција 

- Рещаваое прпблема 

- Сарадоа 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

- Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

- Ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука 

- Суауисуика 

- Кулуура језишкпг 

изражаваоа 

Пбрада слика и 

израда 

презенуација 

- Псппспбљаваое 

ушеника за пбраду 

слика 

- Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

мулуимедијалних 

презенуација 

- пбјасни принципе предсуављаоа 

слика у рашунару (расуерски, 

векупрски)  

- разликује фпрмауе слика и оихпве 

пспбине  

- изврщи кпнверзију фпрмауа слике 

- меоа димензије слике  

- меоа капациуеу фајла слике 

- унесе слајдпве на презенуацију 
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- унесе и фпрмауира уексу на слајду 

- изради и фпрмауира уабелу на 

слајду 

- убаци и фпрмауира слику на слајду 

- изради и фпрмауира графикпне и 

дијаграме на слајду 

- кприсуи предлпжене уеме и 

израѐује нпве за дизајн слајда 

- умеуне инуерне и ексуерне везе на 

слајд 

- кприсуи презенуацијске ефекуе 

- изврщи припрему за щуампу и 

щуампа презенуацију 

- сашува презенуацију у разлишиуим 

фпрмауима 

Увпд у елекурпнскп 

ппслпваое 

- ` Псппспбљаваое 

ушеника за 

ппзнаваое 

кпнцепууалнпг 

пквира елекурпнске 

ургпвине, разлишиуих 

мпдела и преднпсуи 

оихпвпг увпѐеоа 

- пбјасни елеменуе и пснпвне 

функције елекурпнскпг ппслпваоа 

- пбјасни уелекпмуникаципни 

кпнцепууелекурпнскпг ппслпваоа  

- кприсуи защуиуу и мере 

безбеднпсуи уелекурпнскпг 

ппслпваоа  

- дефинище кпнцепу елекурпнске 

ургпвине  

- пбјасни елекурпнскп уржищуе 

- наведе преднпсуи и пгранишеоа у е-

ургпвини 

- наведе мпделе е-ургпвине 

- пбјасни Б2Б мпдел 

- пбјасни Б2Ц мпдел 

- пбјасни Ц2Ц мпдел 

- пбјасни улпгу елекурпнских 

ппсредника  

- наведе преднпсу рекламираоа на 

Инуернеуу  

- дизајнира банер рекламу  
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- примеоује ппсуупак рекламираоа 

елекурпнскпм ппщупм 

- кприсуи суил ппслпвнпг 

елекурпнскпг писма 

- примеоује сурукууру елекурпнскпг 

писма  

- пбјасни преднпсу УРЛ рекламираоа  

- наведе мпгуёнпсуи исураживаоа 

елекурпнскпг уржищуа 

- пбјасни ппјам инураургпвине 

- наведе мпгуёнпсуи пружаоа услуга 

државних пргана и јавних служби 

- пбјасни мпдел Г2Б 

- пбјасни мпдел Г2Ц 

- пбјасни мпдел Г2Г 

- наведе мпгуёнпсуи впѐеоа 

елекурпнске ургпвине пууем 

бежишних уреѐаја 

- наведе преднпсуи вирууелних 

прганизација  

- пбјасни кпнцепу вирууелне 

канцеларије  

- наведе преднпсуи и пгранишеоа е-

ургпвине 

- наведе сисуеме плаёаоа пн-лајн 

ургпвине 

- наведе нашине защуиуе сигурнпсуи 

ппдаука 

- наведе сигурнпсне суандарде на 

Инуернеуу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, групни 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп – дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: Рашунар, сурушна лиуерауура везана за уему-пбласу, уабла, креда, радни лисупви 
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ИЗАБРАНИ СППРТ – КПЩАРКА 

ЛИТЕРАТУРА: 

Б. Крсманпвиё,Шас физишкпг вежбаоа,Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

П. Рубин, Кпщарка – меупдика и уехника, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

П. Рубин, Кпщарка – уакуика, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2004. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

И
 З

 А
 Б

 Р
 А

 Н
 И

   
  С

 П
 П

 Р
 Т

   
(К

 П
 

Щ
 А

 Р
 К

 А
) 

КПЩАРКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј снаге, 

брзине, издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи 

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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Есуеускп изражаваое ппкреупм 

и дпживљаваое есуеуских 

вреднпсуи ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: лппуе, рипсупл, шуоеви, преппне. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за уреёи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Мпдерна /мпдерна у 

еврппскпј коижевнпсуи; 

ппеуика мпдерне; 

мпдерна у српскпј 

коижевнпсуи/ 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

ппеуикпм 

мпдерне; 

схвауаое и 

разумеваое суила, 

уема и мпуива, 

еппхе; негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Знауи и 

разумеуи ппеуику еврппе и кпд нас. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм умеунпщёу, 

ликпвнпм и музишкпм 

кулуурпм 

Меѐурауна коижевнпсу 

/меѐурауна коижевнпсу 

у еврппским пквирима, 

пспбенпсуи и знашај, 

манифесу фуууризма, 

експресипнизма, 

надреализма, спцијалне 

коижевнпсуи; 

коижевни ппкреуи и 

сурује измеѐу два рауа/ 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

коижевнпсуи 

измеѐу првпг и 

другпг свеукпг 

рауа. Негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа. 

Схвауаое и 

разумеваое суила 

, уема и мпуива 

еппхе. Упшаваое 

емпципналних 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Имауи 

изражен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела. Сппзнауи есуеуске и 

мпралне вреднпсуи еппха. 

Прихвауиуи свеуску коижевну 

бащуину. 
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незадпвпљсуава у 

делима писаца  

меѐурауне 

коижевнпсуи 

Лекуира Развијаое псеёаја 

за есуеуске и 

мпралне 

вреднпсуи. 

Развијаое и 

негпваое љубави 

према коизи. 

Ппзнавауи суваралащувп изабраних 

писаца. Разумеуи сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐених дела. Имауи 

развијен коижевнп уепријски и 

аналиуишки присууп делу. 

Језик 

 

 

Усвајаое знаоа п 

суилскпј 

вреднпсуи 

лексема, лексишкпј 

синпнимији и 

вищезнашнпсуи 

реши; дпслпвним 

преведеницама. 

Унапреѐиваое 

језишких 

сппспбнпсзи и 

знаоа. Упуёиваое 

ушеника да се 

кприсуе 

решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрмесрпскпг коижевнпг језика. 

ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое правпписних 

прирушника и решника.  

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп 

усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое 

насуаве 

писменпсуи и 

насуаве грамауике 

на језишким 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и писменп 

изражаваое. Уппупунпсуи усвпјиуи 

кулууру усменпг и писменпг 

изражаваоа 
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вежбаоима 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе.  

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и  

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба.  

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм  и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем  реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу.  

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене  мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 
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парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере.  

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу.  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи:  

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу.  

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм.  

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву дела српске и свеуске 

коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли  су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу.  

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе и уа сазнаоа уппуребљава у 

уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 
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уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу.  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре:  

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика,  

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре.  

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва.  

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву бирпкраускпм језику.  

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује  знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое  

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм  

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр  према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава  

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и  

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве.  

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа  

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе  за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа.  

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 
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2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације недпсуају; издваја дпказну граѐу на 

кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

 

U 1 A world of 

difference 

 

 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое 

даупг квиза 

-раѐеое анкеуе у 

пдељеоу 

-шиуаое и аналза  

уексуа Welcome to our 

world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  

усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад 

и 

пбразпваое) 

-Псппспбљаваое 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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ушеника да пписују 

разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим 

прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое 

садащоих времена  

-пбрада пасивнпг 

пблика садащоих 

времена 

-анализа неппзнаупг 

уексуа 

-писаое писама и 

мејлпва  

 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  

усвпјене лексике 

приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима. Ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу 

здравпг и безбеднпг 

пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман 

је да се акуивнп 

ангажује у защуиуи и 

унапреѐеоу квалиуеуа 

живпуа у заједници.  

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

(Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive 

Voice of Past Simple 

Tense 

, и израза used to 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

- Дискуупваое п 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 

used to  



 1070 

умеунпсуи и ппзнауим 

свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

свеуу бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима 

ппслпдаваца. 

 

 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и 

ппреѐеое пбразпвних 

сисуема у разлишиуим 

земљама, али и у 

разлишиуим 

временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое 

нашина на кпји 

уинејчери данас живе, 

и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое 

ушеника да разумеју 

уексу п живпуу у 

2060.гпдини, 

усвајаоем предвиѐене 

лексике и грамауишких 

сурукуура 

-псппспбљаваое 

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе , уппуребљујуёи 
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ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве 

предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 

 

U6 What matters to me -Пбрада и акуивна 

примена 

инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји 

се заврсавају на –ing/ -

ed , слпженице и 

прилпге 

-шиуаое и анализа 

уексуа везанпг за 

разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My 

kitchen 

-дискусија п пбишајима 

у Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу 

са пбишајима щирпм 

разумеваое, 

сажимаое и 

препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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свеуа 

- писаое реклама и 

пгласа 

 
U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, 

сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм 

за фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, 

Passive Voice, кап и 

фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 
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ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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ПДБПЈКА 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи кап 

урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 
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ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

 

Аналиуишка 

гепмеурија у 

равни 

 

Уппзнаваое са 

кппрдинаунпм меупдпм 

Разумеваое зависнпсуи 

пплпжаја праве и 

меѐуспбнпг пплпжаја две 

праве  пд кпефицијенауа k и 

n 

Разумеваое зависнпсуи 

пплпжаја кружнице и 

меѐуспбнпг пплпжаја праве 

и кружнице пд 

кпефицијенауа у оихпвим 

једнашинама 

примени Гауспв алгприуам на 

рещаваое сисуема  линеарних 

једнашина(3*3) 

израшуна расупјаое измеѐу две 

уашке и пбим урпугла акп су дауе 

кппрдинауе оегпвих уемена 

 разликује ппщуи пблик једнашине 

праве пд екплициунпг пблика и 

преведе један запис у други 

пбјасни пплпжај праве у 

кппрдинаунпм сисуему у зависнпсуи 

пд кпефицијенауа k и n 

пдреди једнашину праве пдреѐену 

даупм уашкпм и дауим 

кпефицијенупм правца 

пдреди једнашину праве пдреѐену 

дауим двема уашкама 

примени услпв паралелнпсуи две 

праве 

израшуна расупјаое уашке пд праве 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем 

 

суауисуика 
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преведе ппщуи пблик једнашине 

кружнице у екплициуни  

пдреди пплпжај кружнице у 

Декарупвпм кппрдинаунпм сисуему 

и пплупрешник кружнице 

 

 

Низпви 

 

 

Уппзнаваое са ппјмпм  низа 

Разумеваое ппјмпва 

ариумеуишки и гепмеуријски 

низ и примена на кпнкреуне 

прпблеме 

преппзна низ и  да га насуави 

(једнпсуавнији примери)  

преппзна ариумеуишки низ, пбјасни  

щуа су n и d и израшуна уражени  

шлан низа  

 израшуна збир првих n шланпва 

ариумеуишкпг низа 

преппзна гепмеуријски низ,пбјасни  

щуа су n и q и  израшуна уражени 

шлан низа 

израшуна збир првих n шланпва 

гепмеуријскпг низа 

Елеменуи 

привредне 

мауемауике 

 

Суицаое пснпвних знаоа и 

примена прпсупг камаунпг 

рашуна 

Суицаое пснпвних знаоа из 

слпженпг камаунпг рашуна 

Примена слпженпг камаунпг 

рашуна у рашуну улпга 

Примена слпженпг камаунпг 

рашуна у рашуну ренуе 

примени пснпвну прпппрцију 

прпсупг камаунпг рашуна за време 

дауп у гпдинама, месецима, данима 

израшуна инуерес на пснпву 

камаунпг брпја и камаунпг кљуша 

израшуна камауу на вище сума 

примени камауни рашун вище суп и 

ниже суп 

примени уермински рашун, 

ескпнупваое меница, рашун 

щуеднпг улпга  

израшуна месешну пуплауу кпд 

ппурпщашких кредиуа  

примени верижни рашун  у 

прпблемима прпдаје и куппвине 

валууа 

преппзна разлику измеѐу прпсупг и 

слпженпг камаунпг рашуна 

пбјасни ппјам декурзивнпг 
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пбрашунаваоа инуереса 

израшуна увеёану вреднпсу 

главнице 

израшуна време и камауну суппу 

израшуна ппшеуну вреднпсу 

главнице  

израшуна слпжену камауу  

пбјасни ппјам кпнфпрмне камауне 

суппе 

пдреди увеёану вреднпсу вище 

перипдишних улпга при улагаоу 

ппшеукпм и крајем перипда 

израшуна брпј улагаоа  

израшуна камауну суппу 

пбјасни ппјам садащое (ппшеуне) 

вреднпсуи вище перипдишних сума 

кпје се исплаёују ппшеукпм или 

крајем перипда 

израшуна збир дискпнупваних 

вреднпсуи  

пдреди вреднпсу исплауе крајем и 

ппшеукпм перипда  

израшуна брпј исплауа 

израшуна вреднпсу камауне суппе 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.2.4.   2.МА.1.2.5.   2.МА.1.3.1.    2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  
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ППСЛПВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
п

сл
п

вн
и

 е
н

гл
ес

ки
 је

зи
к 

 
Unit 1 
Communication 

Суицаое свесуи ушеника п 
знашају ппуребе ушеоа 
енглескпг језика и оегпве 
ппслпвне примене. 
Псппспбљаваое ушеника за 
разумеваое усменпг гпвпра и 
прпшиуаних уексупва. 
Псппспбљаваое ушеника  да 
кприсуе фразе специфишне 
уелефпнским разгпвприма. 
Разликпваое и уппуреба 
разлишиуих фпрми ппслпвних 
писама кап щуп су прппраунп 
писмп, имејл и  упиу. 

Ушеник је у суаоу да разуме 
неппхпднпсу ушеоа ппслпвнпг 
енглескпг језика и оегпв знашај 
за ушеникпву будуёу ппслпвну 
каријеру, разуме и кприсуи 
нпвпсуешене реши и изразе, 
успещнп впди уелефпнски 
разгпвпр и ефекуивнп кприсуи 
свпјсувене фразе, разликује и 
израѐује разлишиуе врсуе 
ппслпвних писама у ппслпвнпј 
кпмуникацији. 
 

Акуивнп кпнсууище 
знаое; упшава 
сурукууру градива, 
акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме 
да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје. 
Ушеник уппреѐује 
разлишиуа мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације прекп 
релевануних 
криуеријума, уме да 
пбјаснищуа су 
преднпсуи и слабе 
суране разлишиуих 
рещеоа и да се 
ппредели за бпље 
рещеое. 
Уме да преуражује, 
прпцеоује 
релеванунпсу и 
ппузданпсу, анализира 
и сисуемауизује 
инфпрмације у 
елекурпнскпм пблику 
кприсуеёи 
пдгпварајуёа ИКТ 
средсува, (уреѐаје, 

Екпнпмска и правна 
група предмеуа. 
Српски језик и 
коижевнпсу. 

 
Unit 2 Careers 
 

Усвајаое нпвих реши фраза 
свпјсувених писаоу радне 
бипграфије и пријављиваоу 
за ппсап. 
Суицаое вещуина 
разумеваоа енглескпг језика 
у свакпдневнпм гпвпру и 
кпнкреуним сиууацијама. 
Псппспбљаваое ушеника за 
писаое радне бипграфије, 
фпрмпм впкабуларпм и 
садржајем. 
Суицаое знаоа п уппуреби 
глагплских времена Present 
Simple и Present Continuous. 

Ушеник је у суаоу да сампсуалнп 
кприсуи реши и фразе приликпм 
пријаве за ппсап и писаоа радне 
бипграфије, даје савеуе и 
преппруке, сппспбан је да 
сампсуалнп напище радну 
бипграфију ппщуујуёи фпрму и 
садржину, разуме реши и изразе 
у кпнуексуу свакпдневнпг 
гпвпра,зна да кприсуи глагплска 
времена  Present Simple и 
Present Continuous приликпм 
разгпвпра за ппсап. 

Unit 3 
Employment 

Уппзнаваое ушеника са 
исупријским развпјем и 

Ушеник разуме исупријске 
прпмене у секуприма  
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прпменама у екпнпмским 
секуприма ппљппривреде, 
индусурије и услуга. 
Псппспбљаваое ушеника да 
разуме уексупве п 
кпмплексним екпнпмскп-
исупријиским уемама и да 
пружи свпје мищљеое и 
фпрмира суав. 
Суицаое знаоа п уппуреби и 
разликама у уппуреби 
глагплских времена Present 
Perfect и Past Simple.  
Псппспбљаваое ушеника за 
писаое прппраунпг и 
мпуиваципнпг писма. 

ппљппривреде, индусурије и 
услуга и уумаши разлпге и 
ппследице, заузима суав и 
уумаши нпва знаоа у кпнуексуу 
свакпдневнице, ппсуављају 
пиуаоа и изражавају мищљеоа, 
знају правилнп да кприсуие и 
разликују глагплска времена 
Present Perfect и Past Simple, 
знају сампсуалнп да напищу 
прппраунп и мпуиваципнп писмп 
уз ппщупваое фпрме и 
садржине. 
 

спфуверске прпизвпде 
и елекурпнске услуге). 
Ушеник ппзнаје 
специфишне 
каракуерисуике 
разлишиуих 
мпдалиуеуа 
кпмуникације (усмена 
и писана, неппсредна и 
ппсредпвана 
кпмуникација, нпр. 
уелефпнпм, прекп 
инуернеуа). 
Зна да је за 
разумеваое дпгаѐаја и 
дпнпщеое 
кпмпеуенуних  пдлука 
ппуребнп имауи 
релевануне и ппуздане 
ппдауке. 

 
Unit 4 Import - 
export 
 

Суицаое знаоа п свеускпј 
ургпвини, оенпм исупријскпм 
развпју, прганизацијама, 
прпблемима и свпјсувеним 
ппјмпвима и впкабулару. 
Псппспбљаваое ушеника за 
рад у уиму приликпм 
рещаваоа прпблемских 
сиууација. 
Псппспбљаваое ушеника да 
кприсуе брпјиве и небрпјиве 
именице. 
Прпщириваое знаоа 
ппуребних за успещнп 
впѐеое уелефпнских 
разгпвпра. 
Псппспбљаваое ушеника за 
писаое мемпрандума. 

Ушеници разумеју и уумаше 
суешена знаоа п свеускпј 
ургпвини, оеним 
прганизацијама и ппјмпвима, 
успещнп сараѐују приликпм 
рещаваоа прпблема ппщуујуёи 
мищљеоа и суавпве других, 
знају правилнп да кприсуе 
брпјиве и небрпјиве именице, 
успещнп кприсуе реши и фразе у 
кпмплексинијим уелефпнским 
разгпвприма, сампсуалнп пищу 
мемпрандуме ппщуујуёи фпрму 
и садржину. 
 

 
Unit 5 
Marketing 
 
 

Суицаое знаоа п маркеуингу, 
рпбним маркама и ппнащаоу 
ппурпщаша. 
Рад на изради маркеуинщкпг 
мауеријал кприсуеёи медије и 

Ушеници разумеју ппјмпве 
маркеуинга и рпбних марки и 
оихпвпг ууицаја на ппнащаое 
ппурпщаша, израѐују 
маркеуинщке презенуације и 
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преухпдна знаоа кап и 
презенупваое свпјих идеја. 
Псппспбљаваое ушеника за 
правилну уппуребу мпдалних 
глагпла (can, must, need to, 
may should).  
Псппспбљаваое ушеника за 
правилну уппуребу везника 
(so that,this means,that’s 
why/so). 

рекламе, преузимају разлишиуе 
улпге и ппслпвнпј кпмуникацији, 
презенуују свпј рад крпз јавни 
насууп, правилнп кприсуе 
мпдалне глагпле и везнике. 

 

Unit 6 Retail 

Уппзнаваое ушеника са 
ппјмпвима велепрпдаје и 
малппрпдаје и уерминплпгије 
везане за прпцес куппвине. 
Псппспбљаваое ушеника да 
кприсуе медије и лишнп 
искусувп кап извпр 
инфпрмација упкпм 
рещаваоа прганизаципних 
прпблема. 
Псппспбљаваое ушеника да 
кприсуи  пблике будуёег 
времена са мпдалним 
глагплпм will. 
Усвајаое впкабулара 
неппхпднпг за даваое 
инсурукција и оихпва 
пракуишна уппуреба кпд 
инуернеу ургпвине. 
Уппзнаваое ушеника у прпцес 
писаоа мемпрандума, 
фпрмпм и садржинпм. 

Уешеници су уппзнауи са 
прпцеспм малппрпдаје и 
велепрпдаје, усвпјили су 
ппуребан впкабулар и смисленп 
га кприсуе, кприсуе разнпврсне 
извпре инфпрмација упкпм 
пракуишнпг рада на рещаваоу 
прпблема, ефекуивнп кприсуе 
будуёе пблике са мпдалним 
глагплпм will за изражаваое 
намера и предвиѐаоа, усвпјили 
су впкабулар и ефекуивнп дају 
упуусува упкпм инуернеу 
ургпвине, сппспбни су да 
сампсуалнп напищу 
мемпрандум. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 
Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 
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КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ за уреёи разред ССЩ, ппслпвни админисураупр, Завпд за учбенике Бепград 2015. (Јасмина Нпвакпвиё, 

Дущица Миљанпвиё) 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  К
А

Н
Ц

ЕЛ
А

Р
И

ЈС
К

П
 П

П
С

Л
П

В
А

О
Е 

 

Планираое, 
праёеое и 
прганизпваое 
канцеларијских 
акуивнпсуи 
 

Псппспбљаваое за 
планираое, прганизпваое и 
сисуемауишнпсу у 
канцеларијскпм ппслпваоу 
Раципнализпваое времена 
при пбављаоу ппслпва кпји 
се једнпбразнп изврщавају 
Правилнп кпмуницираое са 
свим пспбама са кпјима се 
дплази у кпнуаку 
Кприщёеое разлишиуих 
пблика кпмуникације 
(писменп, усменп, 
елекурпнски, визуелнп, 
аудип-визуелнп) 
Псппспбљаваое  за 
правпвременп и циљнп 
усмеренп пдржаваое 
сасуанака 
Правилнп изабираое разлпга 
и схвауаое циља сакупљаоа 
Рещаваое кпнкреуних 
прпблема и задауака 
Исправнп дпнпщеое пдлука  
или закљушака везаних за 
кпнкреуна пиуаоа 
Псппспбљаваое  за  успещнп 
планираое пуупваоа ( кп, 
када, какп и где пууује) 
Сакупљаое ппдауака 

управља временпм 
планира акуивнпсуи кприсуеёи 
спфувере и друга средсува за 
планираое на пснпву дауих 
упуусуава 
планира акуивнпсуи ппмпёу 
ганупграма  
пдреди приприуеуе у 
реализацији канцеларијских 
акуивнпсуи на пснпву дауих 
упуусуава 
прауи реализацију планираних 
акуивнпсуи на пснпву дауих 
упуусуава 
кприсуи инуернеу и друге 
извпре за прикупљаое 
инфпрмација 
сасуави извещуаје п раду  
кприсуи елекурпнску ппщуу  
сисуемауизује примљену и 
ппслауу ппщуу у рашунару  
сисуемауизује фајлпве у 
пдгпварајуёе фплдере  
изврщи перипдишну 
елекурпнску защуиуу ппдауака  
креира и пппуни пбрасце за 
ппслпве кпји се шесуп 
ппнављају на пснпву дауих 
елеменауа 
пбјасни правила израде 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое;  
Упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг;  
Уме да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје. 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама  
Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа 
ппдауака, да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и преппзна 
мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Екпнпмија 
Правп 
Ппслпвна ифпрмауика 
са елекурпнским 
ппслпваоем 
Кулуура језишкпг 
изражаваоа 
Српски језик и 
коижевнпсу 
Ппслпвни енглески 
језик 
Ппслпвна и 
админисурауивна 
пбука 
Вещуине кпмуникације 
Ппслпвна психплпгија 
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ппуребних за успещну 
реализацију службенпг 
пуупваоа 
Прганизпваое и усклаѐиваое 
свих акуивнпсуи везаних за 
службена пуупваоа 
Суицаое знаоа неппхпдних 
за успещнп угпвараое 
ппслпвних сасуанака разним 
средсув.везе 
 Пбезбеѐиваое свих услпва 
ппуребних за реализацију  
сллужбених пуупваоа 
Сасуављаое писаних сасуава 
кпји имају уежину дпказнпг 
средсува 
Дпказиваое, ууврѐиваое или 
ппуврѐиваое шиоеница 
сашиоаваоем пваквих 
писаних сасуава 
Правилнп кпверуираое 
ппщиљака 
Пбушаваое за прецизнп 
адресираое, уз пбликпваое у 
пдгпварајуёпј фпрми 
Сашиоаваое исправа у 
прпписанпм пблику (за 
физишка и правна лица) 

презенуације 
изради разлишиуе видпве 
презенуација 
презенуује у скаду са 
правилима презенупваоа 
дефинище ппјам и знашај 
сасуанка  
изради план акуивнпсуи за 
прганизпваое сасуанка 
спрпведе акуивнпсуи за 
реализацију сасуанка  
сасуави и ппщаље ппзив 
ушесницима сасуанка 
пбјасни фазе упка сасуанка 
впди сасуанак 
наведе ппјам, врсуе и нашине 
впѐеоа записника  
пбјасни знашај и делпве 
записника 
сасуави записник са сасуанка 
на пснпву дауих елеменауа 
припреми план за 
прганизпваое службенпг 
пуупваоа  
спрпведе акуивнпсуи за 
реализацију службенпг 
пуупваоа 
пппуни пууни налпг и пууни 
рашун 
пбрашуна пууне урпщкпве  
изради и пппуни разлишиуе 
исправе  

Пбављаое 
админисурауивних 
ппслпва у пбласуи 
набавке и прпдаје 
за ппуребе 
предузеёа 
 

Псппспбљаваое ушеника за 
ппслпве набавке и прпдаје за 
ппуребе предузеёа  
Примена знаоа и  вещуина за 
пбављаое ппслпва набавке, 
прпдаје 
Псппспбљаваое ушеника за 

oбјасни прпцедурy набавке 
пбјасни знашај плана набавке  
пбјасни пплиуику минималних, 
максималних и ппуималних 
залиха 
спрпведе прпцедуру набавке 
на кпнкреуну радну сиууацију 
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сампсуалнп спрпвпѐеое 
прпцедура набавке и прпдаје 
Кприщёеое инуернеуа за 
прикупљаое ппдауака п 
ппуенцијалним дпбављашима 
и купцима 
Сасуављаое плана набавке и 
прпдаје и реализација пвих 
акуивнпсуи 
Кпнурпла псувареоа набавке 
и прпдаје, свих акуивнпсуи и 
дпкуменуције 
Псппспбљенпсу за писаое 
извещуаја п набавци и 
прпдаји, кпјима презенуују и 
дпкуменуују резулуауе свпг 
рада 
Пбављаое пвих акуивнпсуи у 
складу са принципима 
екпнпмишнпг и ефикаснпг 
ппслпваоа 

анализира ппнуде и предлпжи 
најппвпљнију према 
пдреѐеним криуеријумима 
впди неппхпдне евиденције у 
набавци на пснпву дауих 
ппдауака   
oбјасни прпцедуру прпдаје 
сасуави  ппслпвна писма и 
дпкуменуа у вези са прпдајпм 
на пснпву задауих елеменауа 
пппуни уипски угпвпр п 
прпдаји 

Архивираое и 
класификација 
архивске граѐе 
 

Псппспбљаваое ушеника за 
архивираое и класификацију 
архивске граѐе  
Псппспбљаваое за правилнп 
пдлагаое дпкуменауа кпја су 
суекла услпве за архивираое 
Уппзнаваое са закпнским 
прпписима за пдлагаое и 
шуваое дпкуменуације 
Класификација акауа кпји ёе 
биуи пдлпжени и шувани 
Схвауаое знашаја 
придржаваоа правила при 
архивираоу 
Припремаое прпсупра или 
нашина на кпји ёе акуи биуи 
архивирани 
Пбезбеѐиваое услпва за 

пбјасни знашај шуваоа 
архивске граѐе 
наведе рпкпве шуваоа 
разлишиуих дпкуменауа 
расппреди архивску граѐу  
пбјасни знашај шуваоа, 
смещуаја и пдржаваоа 
архивске граѐе 
пдлпжи рещена акауа  
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шуваое и смещуај архивске 
граѐе 

Дидакуишкo-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 
Насуавне меупде: меупде акуивнп пријенуисане насуаве ( игра улпга, суудија слушаја, прпјекау, симулација) 
Насуавна средсува: уексупви из учбеника, щеме, панпи, рашунари у кабинеуу за канцеларијскп ппслпваое 

 

ПРАВП 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник, Закпн п пблигаципним пднпсима 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

 

 
Права и пбавезе у 
вези са ппслпваоем 
 
 

 
Суицаое п ппсебним 
врсуама угпвпра у 
привреди и 
псппспбљаваое ушеника 
за сасуављаое угпвпра у 
складу са ппзиуивним 
прпписима 

пбјасни пблигаципни пднпс; 
пбјасни ппјам угпвпра; 
пбјасни знашај рпкпва и нашин 
оихпвпг рашуоаоа у угпвпрнпм 
пднпсу; 
пбјасни ппјам, врсуе и ппследице 
дпцое угпвпрних сурана; 
пбјасни средсува пбезбеѐеоа 
угпвпра; 
пбјасни нашине пресуанка 
угпвпра; 
пбјасни ппјам, свпјсува и 
елеменуе угпвпра п прпдаји; 
пбјасни радое из кпјих се сасупји 
закљушеое угпвпра п прпдаји; 
пбјасни права и пбавезе 
угпвпрних сурана из угпвпра п 
прпдаји; 
пбјасни урансппруне клаузуле; 
сасуави угпвпр п прпдаји на 
пснпву задауих елеменауа; 
пбјасни угпвпре у привреди; 
наведе права и пбавезе 

Акуивнп слуща и 
ппсуавља релевануна 
пиуаоа ппщуујуёи 
сагпвпрнике и 
сараднике, а дискусију 
заснива на 
аргуменуима.  
Кпнсурукуивнп 
дппринпси рещаваоу 
разлика у мищљеоу и 
суавпвима и при 

 упме ппщуује друге 
кап равнпправне 
шланпве групе.  
Ангажује се у 
реализацији преузеуих 
пбавеза у пквиру 
групнпг рада на 

 пдгпвпран, исурајан и 
креауиван нашин. 

ппслпвнп-
админисурауивна 
пбука 
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угпвпрних сурана угпвпра у 
привреди; 
пппуни једнпсуавније примерак 
угпвпра из привреде на пснпву 
задауих елеменауа 

 
Банкарски ппслпви и 
харуије пд 
вреднпсуи 
 

Уппзнаваое ушеника  п 
правним аспекуима 
ппслпваоа привредних 
субјекауа и банака 
Уппзнаваое ушеника са 
харуијама пд вреднпсуи и 
правним аспекуима у 
ппслпваоу са оима 

наведе врсуе банкарских ппслпва; 
пбјасни банкарски и нпвшани 
деппзиу; 
пбјасни врсуе угпвпра п кредиуу; 
разликује права и пбавезе банке 
и кприсника кредиуа; 
пппуни захуев за дпбијаое 
кредиуа; 
пбјасни угпвпр п уекуёем рашуну; 
разликује права и пбавезе банке 
и имапца уекуёег разликује 
харуије пд вреднпсуи 
пбјасни пренпсивпсу права на 
харуијама пд вреднпсуи; 
пппуни меницу; 
пппуни шек рашуна; 
пппуни присуупницу за пувараое 
уекуёег рашуна 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 
Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда 
Насуавна средсува: Учбеник, щеме, примери из праксе, уабла 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Ппвупряем 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу 

на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Пспспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

-разуме сущуину 

биуних инфпрмација са 

радија или уелевизије, 

презенуација или 

дискусија п акууелним 

збиваоима или п 

суварима кпје се оега 

уишу на приваунпм и 

прпфесипналнпм 

плану, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм 

-разуме смисап 

слпженијих уексупва 

щемауских приказа, 

упуусуава, угпвпра 

-разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из 

сурушних уексупва 

везаних за суруку 

-разуме уексупве у 

кпјима се изнпси 

лишни суав или 

ппсебнп гледищуе 

-предсуави 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

 

 

 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика, 

ликпвна кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп 

 

Рпссия в спвременнпм мире 

 

 

Рпссия –между прпщльм и 

будуъим 
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ИНТЕРАКЦИЈА : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

ЗНАОА П ЈЕЗИКУ 

 

припремљену 

презенуацију кпја се 

пднпси на уеме везане 

за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа 

-предсуави 

припремљену 

презенуацију кпја се 

пднпси на уеме везане 

за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа, 

щкплскп градивп или 

суруку 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои 

из свпг пкружеоа, 

пписује прпщле 

акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне 

задауке и нашин 

прганизпваоа 

-даје релевануне 

ппдауке са неке 

презенуације или из 

дискусије везане за 

суруку  

 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да 

би саппщуип 

инфпрмацију или 

указап на лишни суав 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 
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или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају 

или са сасуанка 

-писменп кпнкурище 

за неки ппсап 

 

-псувари кпмуникацију 

п пснпвним уемама, 

ппд услпвпм да је у 

суаоу да уражи ппмпё 

пд сагпвпрника 

-пбразлпжи и пдбрани 

свпј суав, разјасни 

несппразуме 

-препришава садржај 

уексуа, разгпвпра, 

дпгпвпра 

-ппреди разлишиуе 

приказе исупг дпгаѐаја 

у разлишиуим 

медијима 

-кпрекунп 

уппуребљава 

слпженије сурукууре и 

прпцесе 

(нпминализације, 

градације, 

урансфпрмације) 

-кпнурплище 

грамауишка знаоа и 

исправља свпје грещке 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп:  

Напредни нивп: Брпјеви – разлпмци, мауемауишки знакпви и радое. Лексикпграфија – сурукуура сурушних решника и оихпвп кприщёеое 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Пбнављаое и сисуемауизација уиппва именица, пбраѐених у преухпдним разредима 

Прелазак придева у именице, уј. ппименишени придеви 

Заменице 

Присвпјне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свпй 

Ппказне заменице юупу, упу 

Непдреѐене заменице са решцпм –либп, кпе 

Придеви 

Прпдукуивни суфикси пписних придева –ису, -асу, -ау, -ив, -лив, -шив 

Ппреѐеое придева и прилпга 

Глагпли 

Пбнављаое и сисуемауизација: 

Времена 

Прпщлп време глагпла са пснпвпм на сугласник 

Граѐеое глагплскпг вида 

Ппнављаое глагплских времена и паруиципа 

Брпјеви 

Слагаое брпјева са именицама и придевима 

Разлпмци и децимални брпјеви 

Решце 

Разве, неужели,ли, хпуэ, даже 

Синуакса 

Инфиниуивне решенице (Шуп мне сказауэ уебе) 

Именски предикау (Лпмпнпспв- знамениуьй ушёньй) 

Исказиваое пусусува, присусува (В прирпде имеюуся разнье минераль) 

Пснпвне мерне јединице и оихпве скраёенице 
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Слпжене независне решенице и слпжене зависне решенице (временске, узрпшне, дппусне, ппследишне, нашинске) 

 

ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Eкпнпмијa за уреёи разред екпнпмске щкпле, ауупр : Нема учбеника  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

ЈА
 

 

ПСНПВИ 

МЕНАЧМЕНТА 

 

Суицаое знаоа п 

улпзи меначменуа 

у прганизацији 

 

Суицаое знаоа п 

нашинима 

прганизпваоа 

Суицаое знаоа п 

прганизаципнпј 

кулуури 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни улпгу меначменуа у прганизацији 

- анализира ууицај пкружеоа на ппслпваое 

предузеёа 

-пбјасни нивпе меначменуа и вещуине 

меначера 

- наведе примере еуике у ппслпваоу 

предузеёа 

- пбјасни важнпсу дефинисаоа циљева 

ппслпваоа 

- разликује врсуе планпва 

- дефинище ппјам сурауегије 

- пбјасни пснпвне акуивнпсуи прпцеса 

прганизпваоа 

- пбјасни прпцес креираоа прганизаципне 

сурукууре 

- дефинище прганизаципну сурукууру 

- пбјасни ппјам и знашај  

прганизаципне кулууре 

- разликује кпгниуивне и симбплишке 

елеменуе прганизаципне кулууре 

- разликује пснпвне уиппве прганизаципне 

кулууре 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп 

пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп 

да искаже 

пдреѐени садржај 

(усменп и писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, 

уумаши и прпцеоује 

-Ушеник прпналази 

/ псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске 

Коигпвпдсувп, 

канцеларијскп 

ппслпваое, вещуине 

 кпмуникације, 

ппслпвна и 

админисурауивна 

пбука, ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем 

 

ПСНПВЕ 

МАРКЕТИНГА 

Уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним 

ппјмпвима из 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни маркеуинг кап науку и ппслпвну 

кпнцепцију 

- пбјасни везу измеѐу маркеуинга и 
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маркеуинга 

 

Суиаое пснпвних 

знаоа п уржищнпм 

кпмуницираоу 

 

 

 

пкружеоа 

- наведе акуивнпсуи управљаоа маркеуингпм 

- дефинище ппјам маркеуинг исураживаоа 

- разликује меупде и уехнике маркеуинг 

исураживаоа 

- примени анкеуираоe кпд меупда 

исураживаоa уржищуа 

- пбјасни елеменуе маркеуинг микса 

 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, 

а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

 

- пбјасни улпгу и знашај маркеуинг 

инфпрмаципнпг сисуема 

- дефинище ппјам уржищнпг кпмуницираоа 

- разликује пблике уржищнпг кпмуницираоа 

- дефинище прпмпцију и пбјасни оену улпгу у 

маркеуинг миксу 

- пбјасни ппјам и наведе циљеве привредне 

прпдаганде 

- разликује врсуе канала кпмуницираоа 

- разликује врсуе медија и пбјасни оихпву 

улпгу 

- пбјасни знашај и задауке пднпса са јавнпщёу  

- разликује елекурпнскп ппслпваое и 

елекурпнски маркеуинг 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 
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КУЛТУРА ЈЕЗИШПГ ИЗРАЖАВАОА 

ЛИТЕРАТУРА: Живпјин Суанпјшиё, Љиљана Ппппвиё: Грамауика српскпг језика 

                           Миуар Пещикан, Јпван Јеркпвиё, Мауп Пижурица: Правппис српскпг језика 

                           мр Љиљана Никплиё, Бпжидар Павлпвиё: Језик и кулуура изражаваоа, пракуикум 1, 2, 3, 4 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавнауема 

Циљевиушеоа 
Исхпдиушеоа 
Ппзаврщеукууемеушеникёебиуи у суаоу да: 

Меѐупредмеунекпмпеуен
ције 

Кпрелацијасадруги
мпредмеуима 

К
У

Л
ТУ

Р
А

 Ј
ЕЗ

И
Ш

К
П

Г 
И

ЗР
А

Ж
А

В
А

О
А

 

Примена 
пснпвних 
правпписних 
правила 
 
 

•Пуклаоаое 
уипишних 
правпписних 
правила 
 

•правилнп уппуреби великп и малп слпвп на 
ппшеуку решенице, при писаоу власуиуих имена, 
кап и да примени правила  курупазне уппуребе 
великпг слпва 
•примени знаоа п гласпвним алуернацијама у 
писаоу и гпвпреоу у складу са језишкпм нпрмпм 
•примени правила пдвпјенпг и сппјенпг писаоа 
реши кпд именица, придева, глагпла, заменица, 
брпјева и изведеница пд оих 
•уппуреби скраёенице у складу са пснпвним 
правпписним правилима 
•правилнп уппуреби знакпве инуерпункције 

•Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
•Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
•Дигиуална кпмпеуенција 
•Рещаваое прпблема 
•Есуеуишка кпмпеуенција 

•Српски језик и 
коижевнпсу 
•Канцеларијскп 
ппслпваое 
•Вещуине 
кпмуникација 
•Ппслпвна 
психплпгија 
•Ппслпвна 
инфпрмауика са 
елекурпнским 
ппслпваоем 
•Рашунарсувп и 
инфпрмауика 

Примена 
уиппграфских 
правила при 
пбради 
уексупва на 
рашунару 
 
 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
успещнп 
примеоују 
уиппграфска 
правила у 
уексупвима 
ппслпвне и 
службене 
кпресппнденције 

•правилнп уппуреби курену и верзал у 
заглављима уексупва ппслпвне и службене 
кпресппнденције 
•правилнп примени разлишиуе нашине исуицаоа 
уексуа 
•правилнп уппуреби размак пре и ппсле 
инуерпункцијских знакпва 

Примена 
грамауишких 
правила у 
писаоу и 
гпвпру 

•Псппспбљаваое 
језика да 
уепријска знаоа 
из грамауике 
примеоује у 
усменпм и 
писанпм 

•правилнп уппуреби падежне пблике именица, 
придева и  заменица 
•изабере пдгпварајуёу врсуу брпја уз разлишиуе 
именице 
•правилнп уппуреби глагплске пблике  
•изабере предлпг ЗБПГ или РАДИ у зависнпсуи пд 
кпнуексуа 
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изражаваоу у 
складу са 
језишкпм нпрмпм 
 
 

•у склппу решенице правилнп уппуреби 
кпнсурукције кпд кпјих се шесуп грещи у гпвпру и 
писаоу 

Уппуреба реши 
и израза 
суранпг 
ппрекла 
 
 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
правилнп 
уппуребљавају 
фреквенуне реши 
и изразе суранпг 
ппрекла 

•правилнп уппуреби реши суранпг ппрекла у 
писаоу и гпвпру 
•правилнп уппуреби фреквенуне изразе суранпг 
ппрекла у писаоу и гпвпру 
 
 
 
 
 
 

Специфишнпсуи 
бирпкраускпг 
језика 
 
 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
преппзна 
негауивна 
пбележја 
бирпкраускпг 
језика 

•преппзна сувищне ,, бирпкрауизме” у 
админисурауивнпм суилу 
•замени суерепуипне бирпкрауске изразе и фразе 
ппщуујуёи принципе правилнпсуи, јаснпёе, 
језгрпвиупсуи и сврсисхпднпсуи 

 

Пснпве гпвпрне 
кулууре 

•Псппспбљаваое 
ушеника да 
ппщуују свпјсува 
дпбрпг гпвпра 

•уппуреби пдгпварајуёи ппздрав у складу са 
пкплнпсуима и приликама 
•изабере пдгпварајуёа језишка средсува при 
пбраёаоу и пслпвљаваоу 
•у складу са ппслпвним бпнупнпм усппсуави везу, 
адекваунп ппздрави сагпвпрника, предсуави се, 
впди и заврщи уелефпнски разгпвпр 
•избегне уппуребу ппщуапалица у сппсувенпм 
гпвпру 

  

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, у пару 
Насуавне меупде:вежбе на пдабраним уексупвима; дикуауи, сампдикуауи, дппуоаваое исказа, препбликпваое уексуа; лекупрска и кпрекупрска 
вежбаоа; гпвпрне вежбе; реупришке вежбе 
Насуавна средсува: пракуикум, видеп-бим, презенуације, насуавни лисупви, правппис, грамауика, пдабрани уексупви 
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ВЕЩТИНЕ КПМУНИКАЦИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Маруиё, Н., Кпсуиё, З. (2016). Вещуине кпмуникације. Бепград: Завпд за учбенике. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 В
ЕЩ

ТИ
Н

Е 
К

П
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
ЈЕ

  

Кпмуникација кап 

спцијална 

инуеракција 

 

 

Разумеваое 

кпмуникације кап 

спцијалне инуеракције 

и оене улпге у 

разлишиуим сферама 

живпуа и рада. 

 

Ушеник зна да пбјасни знашај, 

улпгу и циљеве кпмуникације у 

лишнпм, друщувенпм и 

прпфесипналнпм живпуу; ушеник 

разликује пснпвне врсуе 

кпмуникације; упшава ппвезанпсу 

вербалнпг и невербалнпг 

изражаваоа и важнпсу оихпве 

усклаѐенпсуи у спцијалнпј 

инуеракцији; ушеник анализира 

кпмуникацијски прпцес кпдираоа 

и декпдираоа разлишиуих врсуа 

ппрука; ушеник зна да пбјасни 

разлике кпје ппсупје измеѐу 

важеёих уеприја и мпдела 

кпмуникације; упшава и дискууује 

п слишнпсуима и разликама 

кпмуникације некад и сад; ушеник 

аргуменупванп размаура 

преднпсуи и недпсуауке 

кпмуникације кпјасе пдвија уз 

ппмпё савремене уехнплпгије; 

ушеник уме да пбразлпжи знашај, 

улпгу и циљеве ппслпвне 

кпмуникације; пбјащоава 

каракуерисуике инуеркулууралне 

кпмуникације и ппвезује знаоа из 

пве уемауске пбласуи са 

сппсувеним искусувпм. 

Кпмпеуенција за целпживпунп 

ушеое (ушеник планира време за 

ушеое, прганизује прпцес ушеоа, 

акуивнп кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 

разликује биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне идеје, 

кприсуи разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их прирпди 

градива и циљевима ушеоа, 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација и суавпва, 

разликује аргуменуе према снази 

и релеванунпсуи, прпцеоује 

власуиуу успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна какп да их 

превазиѐе); 

Кпмуникација ( акуивнп 

дппринпси негпваоу кулууре 

дијалпга, ппщуује пснпвне нпрме 

кпмуникације, ушеник ппзнаје 

специфишне каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме јаснп да 

искаже пдреѐени садржај, 

уважава сагпвпрника, изражава 

свпје мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин ппщуујуёи 

принципе кпнсурукуивне 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Сурани језик 

Ппслпвна 

психплпгија 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

Граѐанскп 

васпиуаое 



 1095 

Принципи 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

принципима 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, уимским 

радпм и сарадопм. 

Ушеник уме да преппзна факупре 

кпји пуежавају и плакщавају 

прпцес  кпмуникације; ушеник 

разликује насилну пд ненасилне 

кпмуникације и пбразлаже 

оихпве ефекуе; разликује 

кпмуникацију заснпвану на 

хијерархијскпм мпделу мпёи пд 

пне кпја се заснива на 

кппперауивнпм мпделу; ушеник 

увиѐа и пбјащоава ппвезанпсу 

кпнсурукуивне кпмуникације са 

уимским радпм и сарадопм;  зна 

да наведе примере у кпјима се 

преппзнају принципи 

кпнсурукуивне кпмуникације у 

разлишиуим сферама живпуа; 

ушеник преппзнаје принципе 

кпнсурукуивне кпмуникације у 

правнпј суруци; ушеник ппвезује 

знаоа пве уемауске пбласуи са 

сппсувеним искусувпм. 

кпмуникације, ушеник кприсуи 

пдгпварајуёи суил кпмуникације 

у складу са наушним 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама (ушеник 

уппреѐује разлишиуе извпре 

ппдауака, прпцеоује оихпву 

ппузданпсу, кприсуи 

инфпрмаципне уехнплпгије, 

преппзнаје знашај ппузданих и 

релевануних ппдауака); 

Дигиуална кпмпеуенција (уме да 

преуражује и кприсуи 

инфпрмације у елекурпнскпм 

пблику, ппмпёу инфпрмаципнп-

кпмуникаципних уехнплпгија уме 

да предсуави, прганизује и 

сурукуурира инфпрмације, 

преппзнаје ризике и пдпгпврнп 

ппсуупа); 

Рещаваое прпблема (ушеник 

прпналази и псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа прпблемских 

сиууација, уме да прпцени дпбре 

и лпще суране ппуенцијалних 

рещеоа, ушеник припрема 

примену рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа у 

прпблемским сиууацијама); 

Сарадоа (кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и креауивнп 

дппринпси раду групе и 

псувариваоу заједнишких 

циљева, акуивнп слуща и ппщуује 

сараднике, ангажује се у 

Вещуине 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

уехника кпнсурукуивне 

кпмуникације 

 

 

Ушеник разликује кпнсурукуивну 

пд некпнсурукуивне 

кпмуникације; ушеник зна да 

пбјасни ппјмпве деценурација, 

емпауија, асеруивнпсу, сарадоа и 

прпакуивнпсу; ушеник разликује 

акуивнп слущаое пд неслущаоа; 

кприсуи вещуину акуивнпг 

слущаоа; ушеник је псппспбљен 

да сагледа ппзицију друге пспбе и 

уважи оене ппуребе, псеёаоа, 

суавпве и искусувп; ушеник зна да 

искаже свпје ппуребе и захуеве на 

нашин кпји не угрпжава друге; 
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ушеник исказује иницијауиву и 

прихвауа пдгпвпрнпсу за прпцес 

кпмуникације; сараѐује у групним 

акуивнпсуима; ушеник уме да 

примени кпмуникацијске вещуине 

у симулацији рещаваоа 

разлишиуих прпблемских 

сиууација; ушеник навпди 

кпмуникацијске уехнике кпје су 

ппсебнп знашајне за ппслпве у 

правнпј суруци; ушеник уме да 

наведе примере успещне и 

неуспещне кпмуникације у 

правнпј суруци; преппзнаје 

мпгуёнпсу примене уехника 

успещне кпмуникације у лишнпм 

живпуу. 

реализацији предузеуих пбавеза 

у пквиру групнпг рада, ушесувује 

у преиспиуиваоу рада групе и 

дппринпси унапреѐеоу оенпг 

рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву (акуивнп 

ушесувује у живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује друге, 

дппринпси уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има псеёаое 

припраднпсуи пдреѐеним 

групама и заједницама, 

изражава свпј иденуиуеу, залаже 

се за слпдиарнпсу и ушесувује у 

хуманиуарним акуивнпсуима); 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка кпмпеуенција 

(ушеник разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да иденуификује 

и адекваунп предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине, уме да 

засуупа и искаже свпје идеје, да 

ууише на друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и вещуине 

рещаваоа кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

 

 

Кпмуникација и 

рещаваое 

кпнфликуних 

сиууација 

 

 

Пснаживаое ушеника 

за кпнсурукуивнп 

реагпваое у 

кпнфликуним 

сиууацијама 

Ушеник зна да дефинище сукпб и 

наведе врсуе кпнфликуних 

сиууација; ушеник уме да 

преппзна фазе кпнфликуа и 

мпгуёе исхпде; ушеник преппзнаје 

кпнсурукуивни и десурукуивни 

ппуенцијал за кпнфликуне 

сиууације; разликује мпгуёе 

нашине рещаваоа сукпба и уме да 

пбјасни оихпве пснпвне 

каракуерисуике; ушеник зна да 

наведе кпраке у рещаваоу 

кпнфликуних сиууација и 

примениуехнике кпнсурукуивне 

кпмуникације у прпцесу 

рещаваоа сукпба; ушеник 

преппзнаје факупре кпји ууишу на 

рещаваое сукпба у 

инуеркулууралнпм пкружеоу и 
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навпди кпнсурукуивне и 

десурукуивне примере рещаваоа 

сукпба у инуеркулууралнпм 

пкружеоу; ушеник је спреман да 

аргуменупванп дискууује п 

мпгуёим нашинима рещаваоа 

кпнфликуних сиууација у 

ппслпвнпј и правнпј суруци и 

уехникама успещне кпмуникације 

кпје уреба кприсуиуи; ушеник 

ппвезује знаоа из пве уемауске 

пбласуи лишним искусувпм. 

Кпмуникација у 

прганизацији, 

јавна и маспвна 

кпмуникација 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним 

каракуерисуикама 

јавне и маспвне 

кпмуникације, кап и 

кпмуникације у 

прганизацији. 

Ушеник зна да наведе пснпвне 

каракуерисуике кпмуникације у 

прганизацији, јавне и маспвне 

кпмуникације; ушеник је 

псппспбљен да упши, на 

кпнкреунпм примеру, на кпји 

нашин кпмуницира пспба 

задужена у прганизацији за 

пднпсе са јавнпщёу; ушеник зна да 

направи пеупминууну 

презенуацију пред пдељеоем на 

изабрану уему; ушеник је спреман 

да упши суерепуипе, предрасуде, 

дискриминацију у јавним и 

маспвним кпмуникацијама; 

преппзнаје примере уппуребе и 

злпуппуребе јавних и маспвних 

кпмуникација; уме да анализира 

упк кпмуникације на изабранпј 

спцијалнпј мрежи пп пиуаоу неке 

акууелне уеме/дпгаѐаја; ушеник је 

спреман да искаже криуишки 

пднпс према инфпрмацијама кпје 

се пласирају пууем маспвних 
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кпмуникација; ушеник ппвезује 

знаоа из пве уемауске целине са 

сппсувеним искусувпм. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

 

Пблици рада:  фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 

Насуавне меупде:  мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка – херуисуишка меупда;  меупда рада на уексуу;  меупда рещаваоа прпблема;  демпнсураципна 

меупда 

Насуавна средсува:  учбеник;  свеске;  мауеријали са задацима за вежбаое;  мауеријали за ушеое; аудип-визуелна насуавна средсува (кпмпјууер, 

прпјекупр, ТВ, видеп снимци),  инуернеу публикације 

 

СТАТИСТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Суауисуика за III и IV разред екпнпмске щкпле, Дауа Суауус, 2013, Радмила Драгууинпвиё Миурпвиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
уа

уи
су

и
ка

 

 

 

Дескрипуивна анализа 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

дескрипуивне анализе 

у  ппслпваоу 

предузеёа 

Ушеник је у суаоу да:  

- пбјасни ппјам, задауке, ппделу и 

знашај суауисуике 

- пбјасни ппреклп суауисуишких 

грещака  

- пбјасни меупде испиуиваоа 

- разликује фазе суауисуишкпг 

исураживаоа 

- изради прпграм суауисуишкпг 

ппсмаураоа пд дефиисаоа циља дп 

израде суауисуишкпг упиуника    

- прикупи и кпнурплище ппдауке  за  

суауисуишкп исураживаое 

- групище ппдауке у суауисуишке 

серије   

- креира пдгпварајуёе суауисуишке 

уабеле у функцији суауисуишкпг 

исураживаоа 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Коигпвпдсувп 

Предузеунищувп 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Ппслпвна инфпрмауика 

са елекурпнским 

ппслпваоем 

Екпнпмија 
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- креира  графишке приказе ппдауака 

и резулуауа суауисуишкпг 

исураживаоа у правпугапнпм и 

ппларнпм кппрдинаунпм сисуему 

- креира  графишке приказе ппдауака 

и резулуауа суауисуишкпг 

исураживаоа у ван кппрдинаунпм 

сисуему 

- пдабере адеквауну  врсуу 

графишкпг приказа за презенуацију 

разлишиуих резулуауа  суауисуишкпг 

исураживаоа   

- израшуна ариумеуишку средину из 

груписаних и негруписаних ппдауака  

у сврху анализе ппслпваоа 

- уумаши израшунауу вреднпсу 

ариумеуишке средине 

- израшуна гепмеуријску средину 

- уумаши израшунауу вреднпсу 

гепмеуријске средине 

- ууврди  мпдус и медијану из 

инуервалних и неинуервалних серија 

- уумаши ууврѐену вреднпсу мпдуса 

и медијане из инуервалних и 

неинуервалних серија 

 

Суауисуишка и 

динамишка анализа 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за  примену 

динамишке анализе  за 

праёеое ппслпвне 

акуивнпсуи предузеёа 

 

Ушеник је у суаоу да:  

- анализира узајамну везу измеѐу 

ппјединих екпнпмских ппјава  

- анализира суепен –јашину узајамне 

везе меѐу екпнпмским ппјавама 

- израшуна и анализира апсплууне 

ппказауеље динамике екпнпмских 

ппјава    

- пбјасни сврху уппуребе индекса 

- израшуна и анализира базне и 

ланшане индексе  
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- израшуна и уумаши средои уемпп 

расуа и  развпја  

- израшуна и анализира 

индивидуалне и групне индексе 

физишкпг пбима прпмеуа, цена, 

вреднпсуи 

- израшуна и анализира индексе неуп 

зарада  

- израшуна и графишки прикаже 

линеарни уренд  

- анализира линеарни уренд 

- предвиди креуаое ппјаве у 

будуёем перипду 

- пдабере и примени пдгпварајуёи 

меупд за суауисуишкп исураживаое 

динамике ппјава прпизвпдое, 

прпмеуа и зарада 

- сасуави извещуај на пснпву 

дпбијених резулуауа    

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на уексуу, рад на задауку, демпнсурауивна 

Насуавна средсува: учбеник, збирка, радни лисупви, насуавни лисуиёи 

 

ППСПВНП АДМИНИСТРАТИВНА ПБУКА 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИРУШНИК ЗА РАД У ВИРТУЕЛНПМ ПРЕДУЗЕЋУ, група ауупра, К-едука 2012. гпд. 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
П

С
Л

П
В

Н
А

 И
 

А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
ТИ

В
Н

А
  

П
Б

У
К

А
 

1. Пд идеје дп 
псниваоа 
привреднпг 
друщува 
 

Суицаое знаоа и 
вещуина за псниваое и 
заппшиоаое ппслпваоа 
предузеёа 
Примена суешених знаоа 

избпр ппслпвне идеје 
Ппсуупак псниваоа и 
регисурације предузеёа 
спрпвпѐеое ппсуупка 
заппщљаваоа радника 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое 
 Упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 

канцеларијскп 
ппслпваое 
правп  
рашунарсувп и 
инфпрмауика 
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 и вещуина за засниваое 
раднпг пднпса 
Примена знаоа и 
вещуина за пбављаое 
админисурауивних 
ппслпва у предузеёу 

фпрмираое перспналнпг 
дпсијеа 
евиденуираое излазне и улазне 
ппщуе у пдгпварајуёу 
евиденцију 
функципналнп прганизпваое 
свпг раднпг месуа 
планираое акуивнпсуи 
кприсуеёи сфрвере и друга 
средсува за планираое  
расппреѐиваое и праёеое 
реализације планираних 
акуивнпсуи 
сисуемауизација ппдауака у 
рашунару 
пдлагаое и шуваое 
дпкуменуације у пдгпварајуёим 
фасциклама 
креираое пбразаца за ппслпве 
кпји се шесуп ппнављају у 
предузеёу 
креираое лпга предузеёа 
кпнурпла дпкуменауа 
кприщёеое инфпрмауишке 
уехнплпгије и саврмених 
дредсуава кпмуникације за 
пбављаое ппслпва 
спрпвпѐеое ппсуупка 
инвенуарисаоа 

неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг 
 Уме да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје. 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама  
Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа 
ппдауака, да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и преппзна 
мпгуёе узрпке грещке. 
 

ппслпвна инфпрмауика 
са 
елекурпнск.ппслпваоем 
српски језик и 
коижевнпсу 
суауисуика 
екпнпмија 
ппслпвни енглески језик 
кулуура језишкпг 
изражаваоа 
вещуине кпмуникације 
ппслпвна психплпгија 
други сурани језик 
психплпгија 
спциплпгија 
мауемауика 
физишкп васпиуаое 

2. Ппщуи, 
правни и 
кадрпвски 
ппслпви 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
ппщуих, правних и 
кадрпвских ппслпва 
Псппспбљаваое ушеника 
за кприщёеое 
канцеларијскпг 
мауеријала, прибпра и  
алауа у свакпдневнпм 
ппслпваоу 

примеоује важеёе правне 
прпписе у пквиру свпг ппсла 
изради рещеоа п 
расппреѐиваоу радника на 
другп раднп месуп 
сасуави анекс угпвпра п раду 
ажурира перспнална дпсијеа 
изради месешни календар рада  
впди евиденцију присуунпсуи 
радника 
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Правилнп кприщёеое 
разлиших врсуа прибпра 
и алауа у ппслпваоу 
Пвера свих врсуа 
дпкуменауа 
Уппуреба разлишиуих 
пбразаца и фпрмулара 

изради пдгпварајуёа рещеоа пп 
захуеву радника (плаёенп 
пдсусувп, неплаёенп пдсусувп, 
мирпваое раднпг пднпса) 
изради пдлуке из раднпг пднпса 
(п суипендираоу, п наградама, п 
дпдели пакеуиёа....) 
изради рещеое п кплекуивнпм 
гпдищоем пдмпру 
спрпведе ппсуупак пријема и 
пупущуаоа радника и изради 
пдгпварајуёе акуе  
изради угпвпр п делу  
изради угпвпр п ппвременим и 
привременим ппслпвима  
спрпведе ппсуупак пбавезнпг 
псигураоа радника 
сасуави пдлуке пп разним 
пснпвама 
изради и изда разлишиуе 
ппуврде радницима  
сасуави реверс за ппрему издауу 
радницима 
планира акуивнпсуи ппщуе 
правне службе кприсуеёи 
спфувере и друга средсува за 
планираое  
расппреди планиране 
акуивнпсуи према приприуеуу 
реализације 
сасуави дневне и перипдишне 
извещуаје п раду у ппщуе 
правнпј служби 
креира пбрасце за ппслпве 
ппщуе правне службе кпји се 
шесуп ппнављају 
сисуемауизује, спруира и шува 
дпкуменуацију у пдгпварајуёим  
фасциклама 
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прганизује службени пуу  
прганизује сасуанке, семинаре и 
друге скуппве 
сасуави записник са сасуанка 
евиденуира улазну и излазну 
ппщуу и прпследи пдгпварајуёпј 
служби 

3. Ппслпви 
набавке и 
прпдаје 

Примена знаоа и 
вещуина за пбављаое 
ппслпва набавке, прпдаје 
и коигпвпдсува 
 
 

Сппспбнпсу ушеника да : 
исуражи уржищуе дпбављаша и 
сасуави лисуу ппуенцијалних 
дпбављаша 
сасуави план набавке 
сасуави и ппщаље упиу 
пбради приспеле ппнуде и 
изабере најппвпљнију 
изради ппручбину на пснпву 
најппвпљније ппнуде и ппщаље 
је дпбављашу 
фпрмира базу ппдауака п 
дпбављашима 
пбради приспелу пупремницу и 
факууру 
сасуави ппуврду п пријему рпбе; 
кпмисијски записник; 
рекламацију; ургенцију 
кпмплеуира дпкуменуа у вези са 
пбављеним ппслпм набавке 
сасуави ценпвник 
исуражи уржищуе ппуенцијалних 
купаца и сасуави лисуу исуих 
изради циркуларну ппнуду и 
ппщаље је ппуенцијалним 
купцима 
кпмплеуира ппслауе ппнуде са 
примљеним ппручбинама 
изради пбрасце уипских угпвпра 
п прпдаји 
сасуави и ппщаље рашун и 
пупремницу 
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фпрмира базу ппдауака п 
купцима 

4. Ппслпви 
коигпвпдсувене 
евиденције  и 
плаунпг прпмеуа 
 
 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
ппслпва коигпвпдсувене 
евиденције 

Сппспбнпсу ушеника да: 
спрпведе ппсуупак кпнурпле и 
спруираоа коигпвпдсувених 
дпкуменауа 
пппуни инсуруменуе плаунпг 
прпмеуа 
пбави благајнишке ппслпве 
примени важеёе закпнске 
прпписе из пбласуи 
рашунпвпдсува 
евиденуира приспеле рашуне у 
коигу примљених рашуна 
сасуави калкулацију прпдајне 
цене 
евиденуира набавку на 
аналиуишким кпнуима рпбе и 
дпбављаша 
фпрмира лагер лисуу 
евиденуира прпдају крпз коигу 
евиденције прпмеуа 
изради излазне рашуне 
евиденуира ппслауе рашуне у 
коигу издауих рашуна 
ажурира лагер лисуу ппсле 
пбављене прпдаје 
евиденуира прпдају на 
аналиуишким кпнуима рпбе и 
купаца 
евиденуира извпде банке на 
кпнуу уекуёег рашуна и 
аналиуишким кпнуима купаца и 
дпбављаша 
сараѐује са другим службама 
кприсуи инфпрмауишку 
уехнплпгију за пбављаое 
ппслпва коигпвпдсувене службе 
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пдлпжи и шува дпкуменуацију 
коигпвпдсувене службе у 
пдгпварајуёим фасциклама 
сасуави дневне и перипдишне 
извещуаје п раду у 
коигпвпдсувенпј служби 

5. Блпк насуава 
 
 

Уппзнаваое са 
предузеёем и рад у 
реалним услпвима 
ппслпваоа 
Ппвезиваое знаоа и 
вещуина суешених у 
пквиру сурушних 
предмеуа са реалним 
ппслпвима у предузеёу 

спрпвпѐеое ппслпва набавке и 
прпдаје 
спрпвпѐеое ппщуих правних и 
кадрпвских ппслпва 
спрпвпѐеое коигпвпдсувених 
ппслпва 
сагледаваое упкпва креуаоа 
дпкуменуације у предузеёу 
суицаое увида у пбим 
ппслпвних акуивнпсуи и пбим 
сарадое предузеёа са другим 
предузеёимаи државним 
прганима 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: : фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни, уимски 
Насуавне меупде:  мпнплпщкп-дијалпщка, симулација, меупда демпнсурације, пракуишан рад, рещаваое сиууацијских  задауака 
Насуавна средсува: прирушник за рад у ВП, рашунари у кабинеуу за пбуку у бирпу, щуампаш, фпуп-кппир 
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СППЉНПТРГПВИНСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ДЕВИЗНП ППСЛПВАОЕ ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
П

П
Љ

Н
П

 Т
Р

ГП
В

И
Н

С
К

П
 П

П
С

Л
П

В
А

О
Е 

 
СППЉНА ТРГПВИНА 
 

Схвауаое ппјма и 
знашаја 
Сппљне ургпвине 

Дефинище сппљну 
ургпвину и набрпји оене 
каракуерисуике 
Пбјасни улпгу и знашај 
сппљне ургпвине 
Пбјасни знашај сппљне 
ургпвине за Републику 
Србију 
Набрпји и пбјасни 
аргуменуе за пгранишеое 
ургпвине 
Пбјасни принципе 
сппљнпургпвинскпг 
ппслпваоа у земљи и 
инпсурансуву 
Пбјасни каракуерисуике 
предузејёа и друщува за 
увпз и извпз 
Разликује субјекуе 
сппљнпургпвинскпг 
ппслпваоа 
Пбјасни каракуерисуике 
предузеёа и друщува зла 
увпз и извпз 
Разлијује и пбјасни врсуе 
сппљнпургпвинских 
ппслпва 
Разликује пблике 
сппљнпургпвинских 
ппслпва 
Пбјасни режиме сппљне 

-Ушеник акуивнп 
кпнсуруище знаое, 
упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг 
-Ушеник разликује 
шиоенице пд 
инуерпреуација, 
суавпва и мищљеоа 
-Ушеник уме јаснп да 
искаже пдреѐени 
садржај (усменп и 
писанп) 
-Ушеник кприсуи 
уабеларни и 
графишки приказ 
ппдауака и уме да 
пвакп приказане 
ппдауке шиуа, уумаши 
и прпцеоује 
Ушеник прпналази / 
псмищљава мпгуёа 
рещеоа прпблемске 
сиууације 
-Ушеник уме да 
пбјасни щуа су 
преднпсуи и слабе 
суране разлишиуих 
рещеоа и да се 

коигпвпдсувп 
канцеларијскп 
ппслпваое 
рашунарсувп и 
инфпрмауика 
ппслпвнп 
админисурауивна 
пбука 
ппслпвна 
инфпрмауика са 
елекурпнским 
ппслпваоем 
вещуине 
кпмуникације 
ппслпвна психплпгија 
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ургпвине 
Разликује прганизације за 
пружаое ургпвинских 
услуга у сппљнпм прпмеуу 
и пбјасни их 
Пбјасни везу измеѐу 
сппљне и унууращое 
ургпвине 
 

ппредели за бпље 
рещеое 
-Ушеник 
кпнсурукуивнп, 
аргуменупванп и 
креауивнп 
дппринпси раду 
-Ушеник акуивнп 
слуща и ппсуавља 
релевануна пиуаоа, 
а дискусију  при упме 
заснива на 
аргуменуима 

 
ДЕВИЗНП ППСЛПВАОЕ 
 

Суицаое знаоа п 
девизнпм 
ппслпваоу 

Разликује сисуеме 
меѐунарпдиних плаёаоа 
Разликује средсува 
меѐунарпдних плаёаоа 
валууе и девизе 
Дефинище девизни курс и 
разликује врсуе 
Дефинище девизнп 
уржищуе 
Разликује врсуе девизнпг 
уржищуа и субјекуе кпји 
ппслују на оему 
Разликује инсуруменуе 
плаунпг прпмеуа са 
инпсурансувпм и пбјасни 
Пбјасни пблике плаёаоа 
према инпсурансуву 
Пбјасни ппсебне ризике 
кпд сппљнпургпвинскпг 
ппслпваоа и 
предузимаое 
превенуивних мера 

ПЛАТНИ БИЛАНС И 
МЕЂУНАРПДНА РАЗМЕНА 

Суицаое знаоа п 
плаунпм билансу 

Дефинище плауни биланс 
Пбјасни садржај плаунпг 
биланса и разликује врсуе 
Пбјасни ургпвински 
биланс 
Разликује урансакције у 
плаунпм билансу 
Пбјасни прпмене у 
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сурукуури меѐунарпдне 
размене 
Пбјасни улпгу и развпј 
мулуинаципналних и ТНК 
Пбјасни знашај и 
ппследице глпбализације 
свеуске привреде 
 

МЕЂУНАРПДНП КРЕТАОЕ 
КАПИТАЛА 
 
 

 
Суицаое знаоа п 
меѐунарпднпм 
креуаоу капиуала 
 

Дефинище меѐунарпднп 
креуаое капиуала и оегпв 
знашај 
Разликује пблике 
меѐунарпднпг креуаоа 
капиуала 
Пбјасни ппзиуивне и 
негауивне ефекуе увпза 
капиуала 
Пбјасни знашај извпза 
капиуала 
Пбјасни улпгу кредиуа кап 
пблик меѐунарпднпг 
креуаоа капиуала 
Пбјасни акције 
(ппјам,врсуе и права кпја 
дпнпсе) 
Пбјасни пбвезницед 
(ппјам.садржај и врсуе) 

МЕЂУНАРПДНЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ПРГАНИЗАЦИЈЕ 
 
 

Уппзнаваое ушеника 
са улпгпм 
меѐунарпдних 
финансијских 
прганизација 

Разликује меѐунарпдне 
финансијске прганизације 
и пбјасни оихпву улпгу 
Разликује ургпвинске 
сппразуме 
Пбјасни улпгу вуп 
Пбјасни аргуменуе 
присуупа слпбпдне 
ургпвине 
Прауи савремене 
урендпве у свеускпј 
привреди 
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ЦАРИНЕ Уппзнаваое ушеника 
са пснпвним 
ппјмпвима везаним 
за царине 

Пбјасни улпгу и знашај 
царина 
Разликује врсуе царина и 
аргуменуе за оихпвп 
увпѐеое 
Разликује пснпвне ппјмпве 
везане за цариоеое рпбе 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, рад у пару, групни рад 
Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, рад на уексуу, меупд демпнсурације 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛПВНИ АДМИНИСТРАТПР IV РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за шеувруи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела. 

Негпваое ппщуе кулууре. 

Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела. 

Преппзнауи суваралашки, 

прпдукуивни и уепријски 

пднпс према коижевнпсуи. 

Преппзнауи меупдплпгију 

коижевнпсуи. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела.. 

Имауи изграѐен есуеуски дпживљај 

кеижевнпг дела. Прихвауиуи 

свеуску коижевну бащуину. 

Анализирауи екпнпмске ппјаве у 

коижвним делима. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм 

умеунпщёу, 

ликпвнпм и 

музишкпм кулуурпм 

Савремена 

коижевнпсу 

 

Уппзнаваое ушеника са 

савременпм  коижевнпсуи. 

Негпваое ппщуе кулууре и 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

савремене коижевнпсуи. Знауи и 



 1110 

 вещуине мищљеоа. 

Схвауаое и разумеваое 

суила , уема и мпуива. 

Упшаваое веза измеѐу 

свеуске и српске 

коижевнпсуи. Упшаваое 

екпнпмских ппјава у делима 

савремене коижевнпсуи. 

разумеуи ппеуику еппхе у Еврппи и 

свеуу и кпд нас. Имауи изражен 

есуеуски дпживљај умеунишкпг 

дела. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину.  

 

Лекуира Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи. Развијаое и 

негпваое љубави према 

коизи. 

 

Ппзнавауи суваралащувп 

изабраних писаца. Разумеуи 

сурукууру, смисап и знашај 

пдреѐених дела. Имауи развијен 

коижевнп уепријски и аналиуишки 

присууп делу. 

Језик 

 

 

Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа. 

Усвајаое знаоа из синуаксе. 

Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг језика. 

Ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое 

правпписних прирушника и 

решника. Ппзнавауи решенишке 

кпнсурукције 

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и 

писменп изражаваое. Уппупунпсуи 

усвпјиуи кулууру усменпг и 

писменпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 
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НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе. 

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и 

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. 

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 
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инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере. 

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу. 

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм. 

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву 

дела српске и свеуске коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу. 

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе 

и уа сазнаоа уппуребљава у уумашеоу коижевних дела. 

2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 
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развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика, 

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре. 

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва. 

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву 

бирпкраускпм језику. 

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое 

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм 

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава 

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 
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коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве. 

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа 

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа. 

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 

2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације 

недпсуају; издваја дпказну граѐу на кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације ( кад, 

где, кп, кпликп, защуп) 

у свакпдневним 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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уексупвима  

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на 

сасуанцима, 

кпји се пднпсе на 

маое 

слпжене садржаје из 

суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, 

ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у 

вези са уемпм 

дискусије / разгпвпра 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредна кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај, усменп и 

писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван 

и аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, других 

људи и заједница. 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

ппуребнп имауи 

релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Unit 9. It depends how 

you look at it 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи 

смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из 

сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у 

кпјима се изнпси 

лишни суaв или 

ппсебнп гледищуе 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 

Unit 10. All things hi-

tech 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и 

заврщи унапред 
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 суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

припремљен разгпвпр, 

ппд услпвпм да је лице 

у лице са 

сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију 

п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу 

да уражи ппмпё пд 

сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани 

свпј суав, разјасни 

несппразуме 

- иденуификује 

разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе 

приказе исупг дпгаѐаја 

у разлишиуим 

медијима 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе 

узрпке грещке. 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу 

и ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа 

ИКТ средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ-а и у 

пднпсу на уп пдгпвпрнп 

ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације. 

Ушеник уппреѐује 

разлишиуа мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да 

би саппщуип 

инфпрмацију 

или указап на лишни 

суав или 

супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају 

или са сасуанка 

-писменп кпнкурище 

за неки ппсап 

-на изразиуији нашин 

впди мпнплпщки уип 
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излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи 

прецизније и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои 

из свпг пкружеоа, 

пписује прпщле 

акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне 

задауке и нашин 

прганизпваоа 

-даје релевануне 

ппдауке 

са неке презенуације 

или из дискусије 

везане за суруку 

релевануних 

криуеријума, уме да 

пбјасни щуа су преднпсуи 

и слабе суране 

разлишиуих рещеоа и да 

се ппредели за бпље 

рещеое. 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и сараднике, 

а дискусију заснива на 

аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 



 1118 

једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, щеме, 

извещуаји, рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике 

кап једнакп вредне 

ауупнпмне пспбе и 

оихпва људска и 

маоинска права и уакп 

щуп се супрпусуавља 

разлишиуим фпрмама 

насиља и 

дискриминације.  

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

 
Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 
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једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, 

щеме, извещуаји, 

рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп:  2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.2.2.  2.СТ.1.2.3.  2.СТ.1.2.4.  2.СТ.1.2.5.  2.СТ.1.3.1. 2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.3.4. 2.СТ.1.3.5. 2.СТ.1.3.6. 2.СТ.1.3.7. 2.СТ.1.4.1.  2.СТ.1.4.2. 2.СТ.1.4.3.   2.СТ.1.4.4.   2.СТ.1.4.5.  2.СТ.1.5.1. 2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.1.5.6.  

Средои нивп: 2.СТ.2.1.1.   2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.1.4.   2.СТ.2.2.1.  2.СТ.2.2.2.   2.СТ.2.2.4.  2.СТ.2.2.5.  2.СТ.2.2.6. 2.СТ.2.3.1. 2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.3.5. 2.СТ.2.3.6. 2.СТ.2.3.7. 2.СТ.2.4.1. 2.СТ.2.4.2. 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.4.4. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5.  

Напредни нивп: 2.СТ.3.1.1. 2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 2.СТ.3.2.3. 2.СТ.3.2.4. 2.СТ.3.2.5. 2.СТ.3.2.6. 2.СТ.3.3.1. 2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.3.5. 2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.4.2. 2.СТ.3.4.3. 2.СТ.3.4.4. 2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 
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ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Р. Кпсуиё, Д. Калајчиё, Пдбпјка-меупдика сппруске припреме, Сууденуски кулуурни ценуар, Нищ 1995. 

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј снаге, 

брзине, издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп ёе 

сагледауи ( деуекупвауи 

) ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику дисциплина 

из аулеуике и гимнасуике ( вежби 

на справама и улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и вежбе из 

псуалих прпгрампм предвиѐених 

садржаја  



 1121 

ПДБПЈКА (избпрни 

сппру ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу 

у кпјем вежба, 

рекреира се и бави се 

сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 



 1122 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збирке, учбеници, прирушници 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
ау

ем
ау

и
ка

 

Зајам 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п елеменуима зајма  

Пвладаваое ппсуупкпм 

ампруизације ппсуупкпм 

зајма 

Суицаое пснпвних знаоа 

п кпнверзији зајма  

разликује врсуе зајмпва 

пбјасни смисап ампруизације зајма 

пбјасни ппјам ануиуеуа, пуплауе, 

инуереса, пуплаёенпг дела дуга и 

псуаука дуга 

ппвезује елеменуе зајма и да их 

израшуна 

израшуна ануиуеу  

израшуна камауну суппу 

израшуна брпј перипда 

пуплаёиваоа  

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Коигпвпдсувп 

Суауисуика 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Ппслпвна 

инфпрмауика са 

елекурпнским 

ппслпваоем 
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израшуна изнпс дуга на ппшеуку 

пбрашунскпг перипда  

 израшуна инуерес и пуплауу за билп 

кпји перипд ампруизације зајма  

сашини ампруизаципни план 

изврщи кпнурплу ваљанпсуи 

ампруизаципнпг плана 

сашини план ампруизације зајма 

ппдељенпг на пбвезнице  

пбјасни ппјам кпнверзије зајма  

преппзна прпмену услпва 

пуплаёиваоа зајма 

пдреди нпви ануиуеу накпн 

прпмене времена ампруизације или 

прпмене камауне суппе 

 

 

Примери 

пракуишне примене 

привредне и 

финансијске 

мауемауике 

 

 

Примена елеменауа 

привредне и финансијске 

мауемауике у пракуишним 

задацима из пбласуи 

ппслпвне админисурације  

 

пбрашуна плауе за све раднике у 

предузеёу на пснпву ппзнауих 

ппдауака 

пбрашуна ппрезе и дппринпсе 

припреми ппуребну прауеёу 

дпкуменуацију  

пбрашуна щуедне улпге и изради 

уабелу 

коижи све уплауе и исплауе и 

пбрашунавауи салдп камауе 

направи кпмплеуан план 

ампруизације зајма  

направи план ампруизације зајма 

ппдељенпг на пбвезнице 

Кпмбинауприка 

 

Разликпваое врсуа 

расппреѐиваоа 

елеменауа скупа 

Разумеваое и примена   

бинпмнпг пбрасца 

примеоује правилп збира и 

прпизвпда и пснпвне кпмбинаупрне 

кпнфигурације 

пдреди брпј пермууација даупга 

скупа 

пдреди брпј варијација даупга скупа 

пдреди брпј кпмбинација даупга 
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скупа 

уме да запище пермууације 

(варијације, кпмбинације) даупга 

скупа пд највище шеуири шлана 

примени бинпмни пбразац 

уме да пдреди  k-уи бинпмни 

кпефицијену у развпју бинпма на n-

уи суепен 

примени знаое из кпмбинауприке 

на израшунаваое верпваунпёе 

дпгаѐаја 

Писмени задаци Прпвера суешених знаоа примениуи суешена знаоа 

предвиѐена исхпдима насуавних 

уема 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима 

Насуавне меупде: рещаваое прпблема – хеурисуишки присууп, дијалпщка, рад на уексуу, писани радпви 

Насуавна средсува: уексууална, ппмпёнп-уехнишка, аудип-визуелна 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.3.    2.МА.1.4.1.    2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.3.    2.МА.1.4.4.    2.МА.1.4.6.    2.МА.2.4.1.    2.МА.2.4.2.    2.МА.2.4.6.  

 

 

ЛПГИКА СА ЕТИКПМ 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник М. Маркпвиё Лпгика за III разред гимназије и правнп-бирпуехнишке щкпле,; М. Јеремиё, Филпзпфија – учбеник за шеувруи разред 

гимназије и средое сурушне щкпле; Ј. Д . Мабпу, Увпд у еуику; Радипнице групе  Хајде да ...; инуернеу.. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

                               

Лпгика са 

еуикпм 

Увпд у лпгику 

 

 

Увпѐеое ушеника 

у предмеу лпгике 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 

суаоу да преппзна и сам кприсуи лпгику 

кап и грамауику. 

Кпмпеуенција за целпживпунп 

ушеое (Ушеник уме да 

примеоује знаое у пбласуима  
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 Разликује мищљеое пд мащуе, надаоа, 

ппажаоа и навпди примере из 

свакпдневнпг живпуа. 

Дефинище лпгику и разуме у шему се 

сасупји фпрмални каракуер лпгике. 

Разликује принципе мищљеоа, наведе 

примере за пснпвне лпгишке принципе и 

симбплишки их приказује. 

разлишиуих наука и у 

разлишиуим сиууацијама; 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација, знаоа пд 

верпваоа;преппзнаје и 

прпдукује аргуменуацију за 

пдреѐену уезу,разликује и 

вреднује аргуменуе према 

снази и релеванунпсуи.) 

Кпмуникација ( Ушеник уме да 

искаже пдреѐени 

садржај,усменп и писанп и да 

га прилагпди ппуребама и 

каракуерисуикама 

сиууације;Уважава сагпвпрника, 

реагује на садржај 

кпмуникације, а не на лишнпсу 

сагпвпрника; иденуификује 

уашку гледищуа сагпвпрника и 

уме да прпцени адекваунпсу 

аргуменуације и 

кпнурааргуменуације;Изражава 

свпјесуавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и аргуменупван 

нашин.) 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама (Зна да је за 

разумеваое дпгаѐаја и 

дпнпщеое кпмпеуенуних 

пдлука ппуребнп имауи 

релевануне и ппуздане 

ппдауке; уме да уппреди 

разлишиуе извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака и да 

Исуприја 

Ппслпвна 

психплпгија 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Фпрмална 

лпгика: ппјам, 

суд, закљушак 

 

 

 

Развпј сазнаоа п 

ппјму и пднпсима 

меѐу ппјмпвима 

Уппзнаваое са 

сурукуурпм суда , 

врсуама судпва и 

пднпсима измеѐу 

судпва, 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

лпгишкп 

закљушиваое. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи у 

суаоу да увиди разлику измеѐу ппјма, 

сувари и предсуаве. 

Разликује пбим и садржај ппјма, увиѐа 

пднпс измеѐу пбима и садржаја, навпди 

пример за пбим и садржај и дефинище 

пбим и садржај ппјма. 

Преппзнаје и именује ппјмпве,упшава 

разлику измеѐу ппјединашних и ппщуих 

ппјмпва. 

Преппзнаје пднпсе меѐу ппјмпвима и 

именује их ( субпрдинација, 

кппрдинација, кпнурарнпсу) и графишки 

приказује пднпсе меѐу ппјмпвима. 

Наведе делпве дефиниције, даје 

примере дефиниција, разликује 

прещирпку и преуску дефиницију. 

Разликуе шланпве пд принципа депбе, 

увиѐа знашај принципа депбе и 

сампсуалнп извпди једну депбу. 

Разликује субјекау и предикау суда и 

увиѐа знашај кппуле за квалиуеу суда. 

Разликује квалиуеу и квануиуеу суда, 

преппзнаје фпрму А,Е,I, O суда и навпди 

примере. 

Именује пднпсе меѐу судпвима. 

Преппзнаје индукуивнп, дедукуивнп и 

закљушиваое пп аналпгији . 
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Демпнсурира разлишиуе врсуе 

неппсреднпг закљушиваоа: пп лпгишкпм 

квадрауу,кпнверзију и пбверзију. 

Навпди и пбјащљава шеуири фигуре 

кауегпришкпг силпгизма. 

Извпди задауе мпдусе силпгизма. 

Излаже примере за хиппуеуишки, 

дисјункуивни и мещпвиуи силпгизам. 

Ппвезује фпрме закљушиваоа у пблику 

дпказа. 

прпцеоује оихпву ппузданпсу; 

Зна разлику измеѐу ппдауака и 

оихпвпг уумашеоа, зна да исуи 

ппдаци, у зависнпсуи пд 

кпнуекса, мпгу имауи разлишиуа 

уумашеоа и да уумашеоа мпгу 

да буду присурасна; разуме 

разлику измеѐу јавних и 

привауних ппдауака,зна кпје 

ппдауке мпже да дпбије пд 

надлежних инсуиууција и 

кприсуи пснпвна правила 

шуваоа приваунпсуи ппдауака.) 

Дигиуална кпмпеуенција (Зна 

ефикаснп да кприсуи 

инфпрмаципнп-кпмуникаципне 

уехнплпгије за кпмуникацију и 

сарадоу;преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при кприщёеоу ИКТ 

и у пднпсу на уп се пдгпвпрнп 

ппнаща.) 

Рещаваое прпблема (Ушеник  

испиуује прпблемску сиууацију 

и прпналази мпгуёа рещеоа; 

Лпгишке грещке Псппспбљаваое 

ушеника за 

упшаваое 

грещака у 

закљушиваоу и 

дпказиваоу. 

 

Разликује слушајне пд намерних 

лпгишких грещака. 

Преппзнаје и именује лпгишке грещке: 

увпѐеое шеуврупг ппјма у силпгизам, 

нерасппдељен ппјам, замена уеза, 

argumentum ad hominem, pos hoc ergo 

propter hoc. 

Ппјам и знашај 

еуике 

 

 

Развпј сазнаоа п 

насуанку и 

предмеуу еуике, 

знашају мпралних 

нпрми за живпу 

ппјединца у 

друщуву. 

Набраја нпрме из разлишиуих сфера 

живпуа. 

Разликује ауупнпмни пд хеуерпнпмнпг 

мпрала. 

Дефинище предмеу еуике. 
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Лишни 

иденуиуеу, 

слпбпда и 

пдгпвпрнпсу 

 

 

Развпј сазнаоа п 

иденуиуеуу, 

фпрмираоу 

иденуиуеуа и п 

флуиднпсуи 

иденуиуеуа прекп 

спцијалних улпга. 

Развпј 

сппспбнпсуи 

разликпваоа 

ппјмпва ппла и 

рпда и ууицај 

кулууре на 

фпрмираое 

ппјмпва ппла и 

рпда. 

Фпрмираое суава 

п улпзи медија у 

креираоу 

иденуиуеуа. 

Ушеник навпди пблике у кпјима се 

манифесуује лишни иденуиу и разликује 

ууицаје кпји фпрмирају лишни иденуиуеу. 

Увиѐа кплика је мпё медија на 

фпрмираое визуелнпг иденуиуеуа. 

Упшава разлику измеѐу еуишких и 

есуеуских имперауива данащоице. 

Супрпусуавља медијски намеунууе 

живпуне идеале и еуишке вреднпсуи. 

 

уппреѐује мпгуёа рещеоа , 

примеоује изабранп рещеое, 

вреднује оегпву примену и 

иденуификује оегпве дпбре и 

лпще суране.) 

Вещуина сарадое                              

( Кпнсурукуивнп дппринпси 

рещаваоу разлика у мищљеоу 

и суавпвима и при упме ппщуује 

друге кап равнпправне шланпве 

групе; ангажује се у 

реализацији преузеуих пбавеза 

у пквиру групнпг рада и 

дппринпси унапреѐеоу рада 

групе.) 

Есуеуишка кпмпеуенција 

( Свесуан је знашаја есуеуске 

димензије у свакпдневнпм 

живпуу и има криуишки пднпс 

према уппуреби и злпуппуреби 

есуеуике; вреднује 

алуернауивне умеунишке фпрме 

и изразе.) 

Пснпвне еуишке 

нпрме и 

вреднпсуи 

Уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним 

еуишким нпрмама 

и вреднпсуима и 

развијаое лишнпг 

вреднпснпг 

сисуема. 

Ушеник схвауа ппсупјаое слпбпде избпра 

кап услпва мпралнпг ппсуупаоа. 

Разуме везу измеѐу избпра и 

пдгпвпрнпсуи. 

Уппреѐује пдгпвпрне и непдгпвпрне 

ппсуупке. 

Мпже да расправља п упме да ли је 

извпр мпрала у нама или изван нас. 

Увиѐа разлику измеѐу пснпвних еуишких 

праваца. 

Преппзнаје важније људске вреднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: : фрпнуални, индивидуални, групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, меупда писмених радпва, рад на примерима, презенуације 

Насуавна средсува: :учбеници, рашунар, щуампа и други медији 
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СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија са 

правима 

граѐана 

 

Сурукуура и прганизација 

друщува 

 

Уппзнаваое са сурукуурпм 

и прганизацијпм друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да пбјасни 

улпгу друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе 

у демпкраускпм 

друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих прпписа. 

Уппзнаваое са пснпвним 

пдлпкама правпсуднпг 

сисуема 

Схвауи знашај усуава кап 

највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 

 

Граѐанин и оегпва права 

и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  знаоа 

п људским правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу права и 

да схвауи знашај да се 

права оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне ппделе 

људских права и зна да 

преппзна пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа пснпвних 

знаоа п кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама и 

пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби да 

се унапреде и ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое разлишиупсуи 

и меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј и 

религијскпј припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 
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Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

ППСЛПВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Profile 2 Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
п

сл
п

вн
и

 е
н

гл
ес

ки
 је

зи
к 

 

Unit 8 Innovation 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

разумеју знашај инпвација и 

оихпв ууицај на 

свакпдневни живпу. 

 

Суицаое нпвих знаоа крпз 

рад са уексупм и слущаое 

извпрних гпвпрника. 

 

Ушеое правилне уппуребе 

пасивнпг гпвпра. 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

израду прпмпуивнпг 

мауеријала и ппдсуицаое 

креауивнпг размищљаоа. 

Ушеници разумеју знашај 

инпвација у садащопсуи и 

оихпв будуёи ууицај на 

шпвекпву свакпдневницу, 

шиуају и разумеју уексу, 

слущају и разумеју гпвпрп 

извпрних гпвпрника у 

кпнуексуу, правилнп 

примеоују пасивни гпвпр, 

израѐују, псмищљају и 

презенуују прпмпуивни 

мауеријал кприсуеёи свпје 

искусувп и сппсувене 

креауивне ресурсе кап и 

искусувп и креауивне ресурсе 

шланпва свпје групе. 

Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

пдабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у пгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

 

Уме да ппреди 

разлишиуе извпре и 

нашине дпбијаоа 

ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа. 

Српски језик и 

коижевнпсу. 

 

Unit 9 

Money/negotiation 

 

Уппзнаваое са разлишиуим 

врсуама прегпвараоа, 

упкпвима нпвца и 

припадајуёим впкабуларпм. 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

превпди, сажима и 

препришава садржај краёих 

усмених и писаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

Ушеници суишу нпва знаоа п 

прегпвараоу и упкпвима 

нпвца и ппвлаше паралелу са 

свпјим искусувпм, превпде и 

препришавају  краёе усмене и 

писане уексупве, ефекуивнп 

кприсуе кпндиципналне 

решенице складнп правилима 

енглескпг језика, крпз 

разгпвпр рещавају прпблеме и 

дпнпсе пдлуке, ушесувују у 
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правилнп кприсуе 

кпндиципналне решенице. 

 

Псппспбљаваое за 

дијалпщкп рещаваое 

прпблема. 

 

Увежбаваое израде 

ппслпвних писама. 

прпгпвприма пкп куппвине, 

преузимају разлишиуе улпге у 

цеокаоу, израѐују ппслпвна 

писма према задауим 

сиууацијама. 

Изражава се у 

елекурпнскпм пблилку 

кприщёеоем 

пдгпварајуёих  ИКТ 

средсуава, укљушујуёи 

мууимедијалнп 

изражаваое и 

изражаваое са 

елемеунима фпрмалнп 

дефинисаних нпуација 

каракуерисуишних за 

кприщёена ИКТ 

средсува (нпр. адресе, 

упиуи, кпманде, 

фпрмуле, прпцедуре и 

сл. изражене у 

пдгпварајуёпј 

нпуацији). 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

 

Ушеник припрема 

примену изабранпг 

рещеоа, прауи оегпву 

примену усклаѐујуёи 

се са нпвим сазнаоима 

кпје суише упкпм 

примене даупг рещеоа 

и успева да рещи 

прпблемску сиууацију. 

Unit 10 Market 

research 

Уппзнаваое ушеника крпз 

пракуишне примере са 

ппуребпм исураживаоа 

уржищуа, врсуама 

исураживаоа и циљним 

групама ппурпщаша. 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

впди дужи разгпвпр п 

разлишиуим уемама. 

 

Уппзнаваое са упупребпм 

релауивних заменица и 

решеница. 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

сампсуалнп израѐују 

графикпне и презенуују 

ппдауке исураживаоа. 

Ушеници разумеју ппуребу и 

нашине исураживаоа уржищуа 

и циљних група ппурпщаша, 

впде дуже разгпвпре на 

суранпм језику п разлишиуим 

уемама, ушесувују у инурвјуу, 

израѐују упиунике, ефекуивнп 

кприсуе релауивне заменице 

приликпм фпрмираоа 

релауивних решеница, 

сампсуалнп израѐују 

графикпне и презенуују 

резулуауе исураживаоа. 

 

Unit 11 Investment 

 

Уппзнаваое ушеника са 

ургпвинпм на берзи и 

специјализпвним 

впкабураларпм. 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

сампсуалнп усменп 

изражаваое и исказиваое 

Ушеници су уппзнауи са 

ургпвинпм на берзи, нпвим 

ппјмпвима и фразама, 

сампсуалнп исказују свпје 

суавпве у сиууацији ппслпвнпг 

сасуанка, впде сасуанак, 

дпнпсе пдлуке и предлпге, 

правилнп кприсуе индирекуни 
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суавпва и мищљеоа крпз 

сиууације ппслпвнпг 

сасуанка. 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

правилну уппуребу 

индирекунпг гпвпра. 

 

Псппспбљаваое ушеника да 

уппуребпм крауивнпсуи и 

пракуишних знаоа дпнпсе п 

пбразлажу пдлуке 

инвесуираоа у прпјекуе кап 

деп уима. 

гпвпр, раде на пракуишним 

прпјекуима, размеоују и 

кпменуарищу разлишиуа 

гледищуа, раде у уиму уз 

меѐуспбнп уважаваое. 

Unit 12 Ethics 

 

 

Уппзнаваое ушеника са са 

еуишким и нееуишким 

ппнащаоем у ппслпвнпм 

свеуу.  

 

Псппспбљаваое ушеника за 

разумеваое прпшиуаних 

уексупва и усменпг гпвпра. 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

уппуребу уреёег уипа 

кпндиципналних решеница. 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

писаое краёих уексупва 

разлишиупг садржаја. 

Ушеници су уппзнауи са 

примерима еуишкпг и 

нееуишкпг ппнащаоа у 

ппслпвнпм свеуу, изражавају 

свпја мищљеоа и навпде 

примере, разумеју прпшиуани 

уексу и усмени гпвпр, акуивнп 

ушесувују у разгпвпру, 

правилнп кпрсиуе уреёи уип 

кпндиципналних решеница, 

криуикују и изражавају 

жаљеое, сампсуалнп пищу 

ппзиуиван пдгпвпр на ппнуду. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК : РУСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Ппвупряем 

 

 

 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое 

и за ушещёе у дијалпгу 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

 

-разуме сущуину биуних 

инфпрмација са радија или 

уелевизије, презенуација или 

дискусија п акууелним збиваоима 

или п суварима кпје се оега уишу 

на приваунпм и прпфесипналнпм 

плану, укпликп се гпвпри 

разгпвеунп суандардним језикпм 

-разуме смисап слпженијих 

уексупва щемауских приказа, 

упуусуава, угпвпра 

-разуме и кприсуи пбавещуеоа из 

сурушних уексупва везаних за 

суруку 

 

-разуме уексупве у кпјима се 

изнпси лишни суав или ппсебнп 

гледищуе 

-предсуави припремљену 

презенуацију кпја се пднпси на 

уеме везане за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа 

-предсуави припремљену 

презенуацију кпја се пднпси на 

-предсуављаое себе 

и других 

-ппздрављаое 

(сасуајаое, расуанак 

: фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и 

именп- 

ваое пспба, 

пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое 

једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби 

и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое 

извиоеоа 

-изражаваое 

ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое 

дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое 

 

 

 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика, 

ликпвна кулуура, 

инфпрмауика и 

рашунарсувп 

 

Рпссия в 

спвременнпм 

мире 

 

 

Рпссия –между 

прпщльм и 

будуъим 
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на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних 

ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

уеме везане за пбласуи лишнпг 

инуереспваоа, щкплскп градивп 

или суруку 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи и кпмплексније 

изразе 

-даје дужи ппис свакпдневних 

радои из свпг пкружеоа, пписује 

прпщле акуивнпсуи, свакпдневне 

пбавезе, планпве, радне задауке 

и нашин прганизпваоа 

-даје релевануне ппдауке са неке 

презенуације или из дискусије 

везане за суруку  

-напище писмп или нещуп дужи 

уексу да би саппщуип 

инфпрмацију или указап на лишни 

суав или супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или прпупкпл п 

дпгаѐају или са сасуанка 

-писменп кпнкурище за неки 

ппсап 

-псувари кпмуникацију п 

пснпвним уемама, ппд услпвпм 

да је у суаоу да уражи ппмпё пд 

сагпвпрника 

-пбразлпжи и пдбрани свпј суав, 

разјасни несппразуме 

-препришава садржај уексуа, 

разгпвпра, дпгпвпра 

-ппреди разлишиуе приказе исупг 

дпгаѐаја у разлишиуим медијима 

-кпрекунп уппуребљава слпженије 

сурукууре и прпцесе 

(нпминализације, градације, 

физишких сензација 

и ппуреба 

-исказиваое 

прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа 

инфп- 

рмација и 

пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое 

припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа 

и изра- 

жаваое слагаоа и 

несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое 

шесуиуки 

-исказиваое 

преппруке 

-изражаваое 

хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое 

и неси- 

гурнпсуи 
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 инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

ЗНАОА П ЈЕЗИКУ 

 

 

 

 

 

 

урансфпрмације) 

-кпнурплище грамауишка знаоа и 

исправља свпје грещке 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп:  

Напредни нивп: Брпјеви – разлпмци, мауемауишки знакпви и радое. Лексикпграфија – сурукуура сурушних решника и оихпвп кприщёеое 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Пбнављаое и сисуемауизација уиппва именица, пбраѐених у преухпдним разредима 

Прелазак придева у именице, уј. ппименишени придеви 

Заменице 

Присвпјне заменице 1.,2. и 3. лица и заменица свпй 

Ппказне заменице юупу, упу 

Непдреѐене заменице са решцпм –либп, кпе 

Придеви 

Прпдукуивни суфикси пписних придева –ису, -асу, -ау, -ив, -лив, -шив 

Ппреѐеое придева и прилпга 
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Глагпли 

Пбнављаое и сисуемауизација: 

Времена 

Прпщлп време глагпла са пснпвпм на сугласник 

Граѐеое глагплскпг вида 

Ппнављаое глагплских времена и паруиципа 

Брпјеви 

Слагаое брпјева са именицама и придевима 

Разлпмци и децимални брпјеви 

Решце 

Разве, неужели,ли, хпуэ, даже 

Синуакса 

Инфиниуивне решенице (Шуп мне сказауэ уебе) 

Именски предикау (Лпмпнпспв- знамениуьй ушёньй) 

Исказиваое пусусува, присусува (В прирпде имеюуся разнье минераль) 

Пснпвне мерне јединице и оихпве скраёенице 

Слпжене независне решенице и слпжене зависне решенице (временске, узрпшне, дппусне, ппследишне, нашинске) 

 

ЕКПНПМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА  Наципнална екпнпмија  за 3. и  4. разред средоих сурушних щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Екпнпмија  

 

Привредни развпј 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п привреднпм развпју  

Суицаое пснпвних знаоа 

п екпнпмским 

ппказауељима на нивпу 

наципналне екпнпмије 

дефинище наципналну екпнпмију 

 пбјасни предмеу изушаваоа 

наципналне екпнпмије 

 дефинище наципналну екпнпмију 

кап примеоену макрпекпнпмску 

дисциплину 

 пбјасни пднпс макрп и микрп 

екпнпмских дисциплина 

 разликује привредни расу и развпј 

 пбјасни кпнцепу људскпг развпја 

 пбјасни кпнцепу пдрживпг развпја 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 Ушеник разуме знашај 

кприщёеоа ппузданих 

ппдауака за рад, 

дпнпщеое пдлука и 

свакпдневни живпу. 

Кприсуи знаоа и 

вещуине из разлишиуих 

предмеуа да 

предсуави, прпшиуа и 

Наципнална екпнпмија 

Канцеларијскп 

ппслпваое 

Инфпрмауика  

Ппслпвна екпнпмија 

Коигп впдсувп  
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 пбјасни факупре привреднпг 

развпја 

 разликује пснпвне екпнпмске 

ппказауеље 

 пбјасни ппјам Брууп дпмаёи 

прпизвпд 

(БДП) 

 дефинище брууп наципнални 

дпхпдак 

дефинище екпнпмски сасуав 

суанпвнищува кап екпнпмски 

ппказауељ 

 дефинище пбим и сурукууру рпбне 

размене с инпсурансувпм кап 

екпнпмски ппказауељ 

 укаже на знашај суепена 

заппсленпсуи кап екпнпмскпг 

ппказауеља 

наведе псуале индикаупре 

привреднпг 

развпја 

 ппище псуале индикаупре 

привреднпг 

развпја 

прпуумаши ппдауке 

кприсуеёи уексу 

Ушеник ангажује свпје 

индивидуалне 

капациуеуе (знаое из 

разлишиуих предмеуа, 

искусувп суешенп изван 

щкпле, кап и 

инуелекууалне, 

емпципналне и 

спцијалне сппспбнпсуи) 

и друге ресурсе кпји му 

супје на распплагаоу 

(разлишиуи извпри 

инфпрмација, алауи, 

коиге, искусувп других 

ушеника, насуавника и 

других пспба из 

щкплскпг и 

ванщкплскпг 

пкружеоа, иуд.), 

селекуивнп и 

сврсисхпднп их 

кприсуи 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације 

Ушеник вреднује 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

Привредни сисуем 

и екпнпмска 

пплиуика 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа 

п привреднпм сисуему и 

екпнпмскпј пплиуици 

пбјасни ппјам привреднпг 

сисуема наведе елеменуе 

привреднпг сисуема 

 пбјасни инсуиууције и 

прганизације кап елеменуе  

привреднпг сисуема 

 пбјасни везу привреднпг 

сисуема и екпнпмске 

пплиуике 

 наведе кљушне 

макрпекпнпмске циљеве 

наведе врсуе екпнпмске 



 1137 

пплиуике 

дефинище ппјам 

„уранзиција“ 

 пбјасни рефпрму 

привреднпг сисуема у 

уранзиципнпм перипду 

сиууацијама. 

Сарадоа 

Ушесувује у 

заједнишким 

акуивнпсуима на 

кпнсурукуиван, 

пдгпвпран и креауиван 

нашин афирмищуёи дух 

меѐуспбнпг 

ппщупваоа, 

равнпправнпсуи, 

сплидарнпсуи и 

сарадое 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Инуеграција 

свеуске привреде  

 

Суицаое знаоа п 

пблицима, разлпзима и 

ефекуима инуеграција 

свеуске привреде 

дефинище екпнпмске инуеграције 

 наведе разлпге екпнпмских 

инуеграција 

 иденуификује щансе глпбализације 

 иденуификује ризике глпбализације 

 пбјасни улпгу и функције Свеуске 

ургпвинске прганизације 

 наведе меѐунарпдне финансијске 

прганизације 

пбјасни улпгу Меѐунарпднпг 

мпнеуарнпг фпнда (ММФ) 

 пбјасни улпгу Меѐунарпдне банке 

за 

пбнпву и развпј 

 пбјасни улпгу Еврппске 

инвесуиципне банке 

 пбјасни сарадоу Републике Србије 

с меѐунарпдним финансијским 

прганизацијама 

 наведе регипнална парунерсува 

 пбјасни најслпженији пблик 

инуеграције – Еврппску унију 

 

Пдрживи развпј 

републике Србије  

 

Суицаое знаоа п 

пдрживпм развпју 

Републике Србије 

наведе каракуерисуике привреднпг 

развпја Републике Србије у XXI веку 

 дпведе у везу исупријскп наслеѐе и 

привредни развпј 

 наведе индикаупре 

макрпекпнпмских креуаоа у 

перипду 2000-2010. 

 пбјасни преднпсуи, слабпсуи, щансе 
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и преуое за пдржив развпј 

Републике Србије 

иденуификује наципналне 

приприуеуе пдрживпг развпја 

 наведе суубпве пдрживпг развпја 

пбјасни нужнпсу (ппуребу) 

ресурукуурираоа привреде 

Републике Србије 

пбјасни нужнпсу (ппуребу) 

реиндусурализације 

 наведе ппуенцијале за развпј 

ппљппривреде 

 дпведе у везу знашај 

инфрасурукуурних приприуеуа 

(енергеуика и сапбраёај) и пдрживпг 

развпја екпнпмије 

 пбјасни знашај пбразпваоа за 

пдржив екпнпмски развпј. 

 дпведе у везу инфпрмаципне 

уехнплпгије,екпнпмију знаоа и 

пдрживи екпнпмски развпј 

 дпведе у везу наушнп-уехнплпщке 

пплиуике и пдрживи развпј 

екпнпмије  

наведе друщувене услпве пдрживпг 

развпја пбјасни спрпвпѐеое 

сурауегије пдрживпг 

Развпја 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,усменп излагаое, акуивнп пријенуисана насуава, презенуације, рад у групи, писани радпви 

Насуавна средсува свеска, уабла, креда, коига 
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ППСЛПВНП АДМИНИСТРАТИВНА ПБУКА 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИРУШНИК за рад у вирууелнпм предузеёу, група ауупра, К-едука 2012. гпд. 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

   
   

   
   

   
   

 П
П

С
Л

П
В

Н
А

 И
 А

Д
М

И
Н

И
С

ТР
А

ТИ
В

Н
А

 П
Б

У
К

А
 

Правни, кадрпвски 
ппслпви и рад са 
ппщупм  

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
слпженијих ппслпва 
ппщуе, правне и 
кадрпвске службе  
Примена знаоа и  
вещуина за пбављаое 
админисурауивних 
ппслпва у предузеёу 
Пбављаое ппслпва уз 
ппщупваое правила и 
пбишаја ппнащаоа у 
ппслпвнпј кпмуникацији 
са суранкама и 
ппслпвним парунерима 
Сасуављаое писаних 
сасуава кпји се 
уппуребљавају у 
пбављаоу ппслпва 
државних пргана ппд 
називпм акуа 
Пбављаое 
канцеларијскпг 
ппслпваоа на 
раципналан и 
прпфесипналан нашин 

припреми и прганизује рад у 
служби 
прауи и примеоује важеёе 
правне прпписе 
спрпведе ппсуупак 
дпрегисурације делаунпсуи 
предузеёа 
спрпведе ппсуупак пријема и 
пупущуаоа радника и изради 
пдгпварајуёе акуе  
фпрмира и ажурира 
перспнална дпсијеа 
изради угпвпр п делу и угпвпр п 
ппвременим и привременим 
ппслпвима 
сасуави угпвпре п прпдаји, 
угпвпр п превпзу и угпвпр п 
закупу прпсупра и ппреме 
уппзна друге раднике са 
пдредбама Закпна п раду 
спрпведе ппсуупак пбавезнпг 
псигураоа радника 
впди евиденцију присуунпсуи 
радника у месешнпм календару 
радника 
прими улазну ппщуу, заведе је 
у пдгпварајуёе евиденције и 
прпследи пдгпварајуёпј служби 
заведе излазну ппщуу у 
пдгпварајуёе евиденције, 
кпверуира је и ппщаље 
сисуемауизује примљену и 

Акуивнп кпнсуруище 
знаое 
 Упшава сурукууру 
градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд 
небиунпг 
 Уме да резимира и 
елабприра пснпвне 
идеје. 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама  
Уме да ппреди 
разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа 
ппдауака, да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпсу и преппзна 
мпгуёе узрпке грещке. 
 

канцеларијскп 
ппслпваое 
правп  
коигпвпдсувп 
предузеунищувп 
пашунарсувп и 
инфпрмауика 
ппслпвна инфпрмауика 
са 
елекурпнск.ппслпваоем 
српски језик и 
коижевнпсу 
суауисуика 
екпнпмија 
ппслпвни енглески језик 
кулуура језишкпг 
изражаваоа 
вещуине кпмуникације 
ппслпвна психплпгија 
спциплпгија 
мауемауика 
физишкп васпиуаое 
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ппслауу елекурпнску ппщуу у 
пдгпварајуёе фплдере 
прганизује службени пуу за 
заппслене 
прганизује ппуребне сасуанке, 
семинаре и друге скуппве  
сасуави записник са кпнкреунпг 
сасуанка 
изради пдгпварајуёа рещеоа 
пп захуеву радника  
изради и изда ппуврде 
заппсленима пп разним 
пснпвама 
сасуави реверс за ппрему 
издауу радницима; 
сасуави пдлуке пп разним 
пснпвама 
сараѐује са другим службама и 
пкружеоем 
уребује канцеларијски 
мауеријал за ппуребе ппщуе 
правне службе 
планира акуивнпсуи ппщуе 
правне службе кприсуеёи 
спфувере и друга средсува за 
планираое  
расппреди планиране 
акуивнпсуи према приприуеуу 
реализације у ппщуе правнпј 
служби 
прауи реализацију акуивнпсуи 
ппщуе правне службе 
кприсуеёи шек лисуе 
сасуави извещуаје п раду у 
ппщуе правнпј служби 
сисуемауизује дпкуменуацију 
ппщуе правне службе  у 
рашунару 
спруира, пдлпжи и шува 
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дпкуменуацију ппщуе правне 
службе  

Планираое и 
ппслпви у набавнпј 
и прпдајнпј служби 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
слпженијих ппслпва 
набавке и прпдаје 
Примена знаоа и  
вещуина за пбављаое 
ппслпва набавке и 
прпдаје 
Псппспбљаваое 
ушеника за сампсуалнп 
спрпвпѐеое прпцедура 
набавке и прпдаје 
Кприщёеое инуернеуа 
за прикупљаое 
ппдауака п 
ппуенцијалним 
дпбављашима и купцима 
Сасуављаое плана 
набавке и прпдаје и 
реализација пвих 
акуивнпсуи 
Кпнурпла псувареоа 
набавке и прпдаје, свих 
акуивнпсуи и 
дпкуменуције 
Псппспбљенпсу за 
писаое извещуаја п 
набавци и прпдаји, 
кпјима презенуују и 
дпкуменуују резулуауе 
свпг рада 
Пбављаое пвих 
акуивнпсуи у складу са 
принципима 
екпнпмишнпг и 
ефикаснпг ппслпваоа 

предлпжи нпве набавке 
исуражи уржищуе дпбављаша 
ради ажурираоа базе ппдауака 
п дпбављашима 
сасуави план набавке за 
наредни перипд 
изради и ппщаље упиуе за нпве 
набавке 
пбради приспеле ппнуде и 
предлпжи најппвпљније 
изради ппручбину 
сасуави кпмисијски записник 
изради рекламацију на пснпву 
кпмисијскпг записника 
кпмплеуира дпкуменуа у вези 
са пбављеним ппслпм набавке 
и дпсуавља коигпвпдсуву 
спрпведе прпцедуру набавке 
пснпвних средсуава 
спрпведе прпцедуру набавке 
канцеларијскпг мауеријала 
прауи, анализира и прикаже 
динамику набавке 
издаје канцеларијски мауеријал 
за ппуребе других служби на 
пснпву уребпваоа 
сасуави план прпдаје за 
наредни перипд 
изради ппнуду и ппщаље је 
ппуенцијалним купцима 
ажурира базу ппдауака п 
купцима  
примени ургпвашке пппусуе 
пбради приспеле упиуе 
пбради приспеле ппручбине 
сасуави угпвпр п прпдаји 
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Схвауаое важнпсуи и 
неппхпднпсуи примене 
уржищнпг нашина 
ппслпваоа у предузеёу 
Схвауаое неппхпднпсуи 
примене маруекинг 
кпнцепуа кап 
предуслпва за успещнп 
ппслпваое предузеёа 
Суицаое знаоа п 
неппхпднпсуи впѐеоа 
залиха у ппслпваоу 
предузеёа 
Ппзнаваое знашаја 
ппуимизираоа 
велишине залиха у 
предузеёу 
Знауи да пбрашуна 
вреднпсу залиха у 
предузеёу 
Биуи псппспбљен да у 
ппслпваоу насупји да 
ппуимизира велишину 
залиха. 

кпмплеуира ппслауе ппнуде са 
пдгпварајуёим ппручбинама 
ппнуди дппунске и сервисне 
услуге купцима у циљу 
ппбпљщаоа прпдаје 
сасуави и ппщаље предрашун 
изда налпг складищуу да изда 
рпбу 
рещи приспеле рекламације 
прауи наплауу пп 
предрашунима 
изради ургенцију 
кпмплеуира дпкуменуа у вези 
са пбављенпм прпдајпм и 
дпсуави коигпвпдсуву 
прауи, прикаже и анализира 
динамику прпдаје 
презенуује суауисуишке ппдауке 
и графишки прикаже резулуауе 
прпдаје 
сасуави извещуај п резулуауима 
прпдаје 
креира упиуник за 
исураживаое уржищуа  
креира прпмпуивну ппруку и 
изабере пдгпварајуёи медиј за 
пласираое ппруке за 
унапреѐеое прпдаје 
креира прпмпуивне флајере и 
рекламни пглас за прпмпцију у 
нпвинама и шаспписима 
презенуује свпје предузеёе и 
рпбу кпју прпдаје  
сараѐује са другим службама 

Финансијскп – 
рашунпвпдсувени 
ппслпви 

Суицаое вещуина и 
рууине у пбављаоу 
слпженијих ппслпва 
коигпвпдсувенe 
евиденцијe и плаунпг 

спрпвeде ппсуупак кпнурпле и 
спруираоа коигпвпдсувених 
дпкуменауа 
пппуни пдгпварајуёе 
инсуруменуе плаунпг прпмеуа 
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прпмеуа 
Суицаое знаоа п 
коигпвпдсувним 
прпцедурама у двпјнпм 
коигпвпдсуву 
Псппспбљаваое за 
пбављаое ппслпва у 
благајни-благајнишка 
евиденција и 
дпкуменуација 
Суицаое знаоа п 
неппхпднпсуи 
спрпвпѐеоа, кап и 
ппсуупцима у прпцесу 
инвенуарисаоа 
 Коижеое ппслпвних  
     прпмена у складу са  
     кпнуним пквирпм 
Ууврѐиваое суаоа у 
спрпведенпм 
инвенуарисаоу 
Спрпведе ппсуупак 
кпнурпле и спруираоа 
коигпвпдсувених 
дпкуменауа 
Пппуни инсуруменуе 
плаунпг прпмеуа 
Примени важеёе 
закпнске прпписе из 
пбласуи рашунпвпдсува 
Пппуни налпг за 
плаёаое пп приспеёу  
факууре 
Евиденуира набавку на 
аналиуишким кпнуима 
рпбе и дпбављаша 
Евиденуира  прпдају 
крпз коигу евиденције 
прпмеуа 

пбави благајнишкп ппслпваое 
примени акууелне закпнске 
прпписе из пбласуи 
рашунпвпдсува 
евиденуира улазне рашуне у 
коигу примљених рашуна 
сасуавља калкулацију прпдајне 
цене са расппделпм зависних 
урпщкпва набавке 
евиденуира задужеое крпз 
коигу евиденције прпмеуа 
прауи упк плаёаоа пбавеза 
ажурира лагер лисуу са нпвим 
ппдацима 
евиденуира раздужеое крпз 
коигу евиденције прпмеуа 
сасуави рашун-пупремницу  
заведе ппслауе рашуне у коигу 
издауих рашуна 
евиденуира набавку 
(аналиуишке евиденције) 
евиденуира прпдају 
(аналиуишке евиденције) 
евиденуира извпде банке 
(аналиуишке евиденције купаца 
и дпбављаша) 
евиденуира на кпнуу благајне 
евиденуира пбрашун зарада на 
кпнуима расхпда  
евиденуира урпщкпве 
ппслпваоа на кпнуима расхпда 
(урпщкпви елекуришне 
енергије, прпизвпдних услуга и 
немауеријални урпщкпви) 
евиденуира набавку 
канцеларијскпг мауеријала 
(аналиуишке евиденције) 
евиденуира набавку пснпвних 
средсуава (аналиуишке 
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Евиденуира прпдају на 
аналиуишким кпнуима 
рпбе и купаца 
Евиденуира извпде 
банке на кпнуу уекуёег 
рашуна и аналиуишким 
кпнуима купаца и 
дпбављаша 
Прпдубљиваое 
ппсупјеёих знаоа п 
насуанку расхпда и 
прихпда у ппслпваоу 
предузеёа  
Разумеваое прпцедуре 
ппвеёаоа и смаоеоа 
импвине и капиуала у 
предузеёу 
Псппспбљаваое за 
пбављаое ппслпва 
пбрашуна и плаёаоа 
Примена суешених 
знаоа п ууврѐиваоу 
резулуауа ппслпваоа 
предузеёа 
Разликпвауи насуале 
расхпде у ппслпваоу 
предузеёа  
Разликпвауи насуале 
прихпде у ппслпваоу 
предузеёа  
Мпёи да ууврди 
резулуау у ппслпваоу 
предузеёа у закпнпм 
предвиѐенпм 
временскпм перипду 
Кприсуи инфпрмауишку 
уехнплпгију за 
пбављаое ппслпва 
коигпвпдсувене службе 

евиденције) 
евиденуира ампруизацију на 
кпнуу урпщкпва ампруизације 
уребује канцеларијски 
мауеријал за ппуребе 
коигпвпдсувене службе 
сасуави извещуаје п 
урпщкпвима ппслпваоа 
сараѐује са другим службама 
пдлпжи и шува дпкуменуацију 
коигпвпдсувене службе 
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Пдлпжи и шува 
дпкуменуацију 
коигпвпдсувене службе 
у пдгпварајуёим 
фасциклама 
Сасуави дневне и 
перипдишне извещуаје п 
раду у коигпвпдсувенпј 
служби 
Сараѐује са другим 
службама 

Блпк насуава Уппзнаваое са 
предузеёем и рад у 
реалним услпвима 
ппслпваоа 
Ппвезиваое уепријских 
и пракуишних знаоа и 
вещуина суешених у 
пквиру  сурушних 
предмеуа са реалним 
ппслпвима у предузеёу 
Уппзнаваое ушеника са 
савременим нашинпм 
канцеларијскпг 
ппслпваоа у ПД 
Упуёиваое у упкпве 
рада предузеёа крпз 
пбављаое радних 
прпцеса 
Псппспбљаваое 
ушеника за сампсуалнп 
пбављаое ппслпва из 
делпкруга рада 
ппслпвнпг 
админисураупра 
Суицаое сурушних 
кпмпеуенција за 
сампсуалнп пбављаое 
ппслпва 

спрпведе ппслпве набавке и 
прпдаје 
спрпведе ппщуе-правне и 
кадрпвске ппслпве 
спрпведе коигпвпдсувене 
ппслпве 
ууврди какп је предузеёе 
ппзиципниранп на уржищуу 
ууврди сисуем кпнурпле 
ппслпвних прпцеса  у 
предузеёу 
сагледа сисуем управљаоа 
људским ресурсима 
прауи упкпве дпкуменуације у 
предузеёу 



 1146 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни, уимски 
Насуавне меупде:  мпнплпщкп-дијалпщка, симулација, меупда демпнсурације, пракуишан рад, рещаваое сиууацијских  задауака 
Насуавна средсува:  прирушник за рад у ВП, рашунари у кабинеуу за пбуку у бирпу, щуампаш, фпуп-кппир 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп 

и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

предузеунишким кпнцепупм у 

савременпм ппслпваоу, 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- наведе адеквауне примере 

предузеунищува из лпкалнпг 

пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- пбјасни знашај 

мпуиваципних факупра у 

предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, 

предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе 

нашине пуппшиоаоа ппсла у 

лпкалнпј заједници 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Сви сурушни предмеуи 

за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, екпнпмика 

предузеёа, меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија и 

др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

    маркеуинг план 

 

  развијаое сппспбнпсуи за 

упшаваое, фпрмулисаое и 

прпцену ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима бизнис плана, 

- уппзнаваое са елеменуима 

маркеуинг плана, 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- примени креауивне уехнике 

избпра, селекције и 

вреднпваоа ппслпвних идеја, 

- преппзна садржај и знашај 

бизнис плана, 
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- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за уимски 

рад. 

- исуражи меѐуспбнп 

делпваое факпра кпји ууишу 

на уржищуе: цена, прпизвпд, 

месуп и прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и 

развија индивидуалну 

маркеуинг сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради 

маркеуинг план у прппреми 

бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план 

кап деп сппсувенпг бизнис 

плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са урпшкпвима, 

инвесуицијама и кпнцепупм 

прелпмне уашке 

ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима управљаоа 

прпизвпдопм/ услугама и 

људским ресурсима, 

- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних уехнплпгија 

за савременп ппслпваое, 

- даваое пснпвних упуусуава 

где дпёи дп неппхпдних 

инфпрмација. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве меначменуа 

услуга/ прпизвпдое, 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе 

урпщкпва, цену кпщуаоа и 

инвесуиције, 

- израшуна праг 

ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 

- пбјасни знашај прпизвпднпг 

плана и изради прпизвпдни 

план за сппсувену бизнис 

идеју у најједнпсуавнијем 

пблику, 

- увиѐа знашај планираоа и 
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пдабира људских ресурса за 

ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај 

инфпрмаципних уехнплпгија 

за савременп ппслпваое, 

- схвауи важнпсу непрекиднпг 

инпвираоа прпизвпда и 

услуига, 

- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну 

фпрму привредне акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за 

сппсувену бизнис идеју. 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја биланса 

суаоа,  биланса успеха и 

упкпва гпупвине кап 

најважнијих финансијских 

извещуаја у бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг мпуива 

ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и 

ууврди ппслпвни резулуау на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у 

пдгпварајуёим инсуиууцијама 

п свим релевануним 

пиуаоима пд знашаја за 

ппкреуаое бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план за 

сппсувену бизнис идеју 

сампсуалнп или уз ппмпё 
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насуавника, 

- презенуује финансијски план 

за свпју бизнис идеју. 

 

5.  Ушенишки 

прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу све 

делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника за 

вещуине презенуације бизнис 

плана. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све 

ураѐене делпве бизнис 

плана, 

- изради кпнашан 

(једнпсуаван) бизнис план за 

сппсувену бизнис идеју, 

- презенуује бизнис план у 

пквиру јавнпг шаса из 

предмеуа Предузеунищувп. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 

 

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

ЛИТЕРАТУРА: Финансијска анализа (избпрни) за шеувруи разред екпнпмске щкпле, ауупр Владан Павлпвиё,   издаваш : Мегауренд универзиуеу, Бепград 

2008.  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
И

Н
А

Н
С

И
ЈС

К
А

 

А
Н

А
Л

И
ЗА

 

(и
зб

п
р

н
и

) 

 

АНАЛИЗА БИЛАНСА 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за анализу ууицаја 

ппслпвних прпмена на 

биланс суаоа,биланс 

успеха и биланс упкпва 

гпупвине 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни веруикалну и 

хпризпнуалну анализу 

- анализира сурукууру акуиве 

биланса суаоа 

- анализира срукууру пасиве 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

Ппслпвна екпнпмија, 

принципи екпнпмије, 

рашунпвпдсувп, 

предузеунищувп,  
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биланса суаоа 

- анализира пднпс измеѐу акуиве 

и пасиве биланса суаоа 

- анализира сурукууру ппслпвних 

прихпда и расхпда билансу 

успеха 

- анализира сурукууру 

финансијских прихпда и расхпда 

- анализира сурукууру псуалих 

расхпда и прихпда 

- анализира пднпс измеѐу 

расхпда и прихпда у билансу 

успеха 

- пбјасни биланс упкпва гпупвине 

- сасуави и прпуумаши биланс 

упкпва гпупвине 

- анализира ууицај ппслпвних 

прпмена на биланс крпз 

примере 

 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

 

АНАЛИЗА 

ФИНАНСИЈСКЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за ууврѐиваое 

ефикаснпсуи и успещнпсуи 

ппслпваоа предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

- пбјасни ппјам финансијске 

анализе 

- наведе шеуири групе 

финансијских ппказауеља 

 

- наведе ппказауеље 

ликвиднпсуи и сплвенунпси 

 

- израшуна и анализира   

  

- кпефицијјену уекуёе 

ликвиднпсуи 

-израшуна и анализира 

кпефицијену убрзане 

ликвиднпсуи 

- израшуна ии анализира 
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кпефицијену финансијске 

суабилнпсуи 

- наведе ппказауеље акуивнпсуи 

- израшуна и анализира 

кпефицијену пбруа укупних 

средсуава 

- израшуна и анализира 

кпефицијену пбруа суалних 

средсуава 

- израшуна и анализира 

кпефицијену пбруа залиха 

- израшуна и анализира 

кпефицијену пбруа дпбављаша 

- израшуна и анализира 

кпефицијену пбруа ппураживаља 

- израшуна и анализира 

кпефицијену прпсешнпг перипда 

наплауе ппураживаоа 

-наведе ппказауеље задуженпсуи 

- израшуна и анализира 

кпефицијену укупне задуженпсуи 

- израшуна и анализира 

кпефицијену сппсувенпг 

финансираоа 

- наведе ппказауеље 

прпфиуабилнпсуи 

- анализира и израшуна 

ппказауеље брууп прпфиуне 

суппе  

- израшуна и анализира 

ппказауеље неуп прпфиуне суппе  

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, 

а дискусију  при 

упме заснива на 

аргуменуима 

 

АНАЛИЗА 

ФИНАНСИЈСКЕ 

СТРУКТУРЕ 

Псппспбљаваое ушеника 

за праёеое и анализу 

финансијске равнпуеже 

Ушеник је у суаоу да: 

- пбјасни ппјам финансијске 

сурукууре 

- наведе ппказауеље финансијске 

сурукууре 



 1152 

- пбјасни ппјам анализе 

  

- пбјасни ппјам анализе пбруних 

средсуава 

- израшуна и анализира брзину 

пбруа пбруних средсуава 

- анализира целину и сурукууру 

пбруних средсуава 

- анализира пднпс измеѐу 

пбруних средсуава и оихпвих 

извпра 

-пбјасни ппјам анализе неуп 

пбрунпг фпнда 

- наведе факупре кпји пдреѐује 

висину неуп пбрунпг фпнда 

- израшуна и анализира неуп 

пбруни фпнд 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ТУРИСТИШКП ХПТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИШАР ЗА I РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ТУРИСТИШКП-ХПТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИШАР I  РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп, др Бпщкп Сувајчиё, др Славкп Пеуакпвиё: Шиуанка 

  Бпсиљка Милиё, Кауарина Вушиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

  Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 
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  Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

  др Суанища Велишкпвиё : Инуерпреуације из коижевнпсуи 

  Виплеуа Кецман, Јадранка Милпщевиё, Драгана Ћеёез-Иљукиё: Грамауика 

  Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

  Правппис Мауице српске 

  Лекуира за први разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                     

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

 

 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Увпд у 

прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

•Увпѐеое ушеника у свеу 

коижевнпг дела и 

коижевнпсу кап науку и 

умеунпсу 

•Схвауаое, разумеваое и 

увпѐеое ушеника у свеу 

умеунишкпг дела 

•Преппзнаваое ппјмпва: 

умеуник (суваралац) –

прималац(слущалац, 

шиуалац) 

•Уппзнаваое коижевне 

умеунпсуи 

•Упуёиваое на 

исураживашки и криуишки 

пднпс према коижевнпсуи 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•прихвауи свеускукоижевну 

бащуину 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•зна пснпвне коижевне суилпве 

и еппхе 

•разликује врсуе умеунпсуи и 

оихпва изражајна средсува 

•пбјасни ппјам и функцију 

коижевнпсуи кап умеунпсуи и 

пднпс коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

•наведе наушне дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

коижевнпсуи 

•увиѐа разлику измеѐу усмене и 

писане коижевнпсуи 

•разликује коижевне рпдпве и 

врсуе 

•изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм делу, 

уумаши оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

•пдреди уему, мпуив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

• Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

• Кпмуникација 

•Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама 

• Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

• Есуеуика 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Филпзпфија 

• Ппзприщна 

умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Сликарсувп 

•Вајарсувп 

•Калипграфија 

•Архиуекуура 

• Музишка кулуура 

•Кулуурплпгија 

•Верска насуава 

•Реуприка 

•Беседнищувп 

•Ппеуика 

•Теприја 

коижевнпсуи 

•Исуприја 

коижевнпсуи 

•Суилисуика 

•Дијалекуплпгија 
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коижевнпм делу 

•развија свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела 

•Лексикплпгија 

•Синуакса 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

суарпг века 

•Схвауаое знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

за развпј еврппске кулууре 

•Унапреѐеое знаоа п 

класишним кулуурама 

•Уппзнаваое ушеника са 

миуплпгијпм, 

репрезенуауивним делима 

суарпг века и оихпвим 

знашајем за развпј 

еврппске кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

суарпг века 

•Негпваое ппщуе кулууре 

и вещуине мищљеоа 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п класишнпј кулуури 

•има развијену свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•има свесу п знашају шиуаоа 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•пбјасни знашај миуплпгије за 

ануишку коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

•наведе имена ауупра, називе 

пбраѐених дела и класификује 

их пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и врсуама 

•уумаши и вреднује умеунишке 

шинипце у пбраѐеним делима 

•пбјасни универзалне ппруке 

коижевнпсуи 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе суарпг века 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 
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Средопвекпвна 

коижевнпсу 

•Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

средоег века 

•Усвајаое знаоа п 

слпвенскпј писменпсуи и 

најсуаријим писаним 

сппменицима 

•Сурукууралнп 

пдреѐиваое закпниупсуи 

еппхе 

•Развијаое свесуи п 

вреднпсуи и знашају 

коижевнпсуи у људскпм 

живпуу 

•Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске кулууре, 

развпјем писма и језика, 

делима средопвекпвне 

коижевнпсуи 

 

 

•суекне пснпвне ппјмпве и 

знаоа п средопвекпвнпј 

кулуури и урадицији 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•ппажа слишнпсуи и разлике 

измеѐу коижевне и кулуурне 

исуприје разлишиуих нарпда 

•наведе најзнашајније 

сппменике јужнпслпвенске 

кулууре, језик, писмп и век у 

кпјем су насуали 

•именује ауупре и дела 

•разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне коижевнпсуи 

•лпцира пбраѐене уексупве и 

исупријски кпнуексу 

•анализира изабране уексупве 

уз преухпднп припремаое пууем 

исураживашких задауака 

•пбјасни знашај средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску кулууру 

•сппзна суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе средоег века 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Нарпдна 

коижевнпсу 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм нарпдне 

(усмене) коижевнпсуи 

•Указиваое на нарпдну 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа наще нарпдне ппезије и 

негпваоу коижевне кулууре 

•разуме пснпвне елеменуе 
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коижевнпсу кап израз 

кплекуивнпг мищљеоа и 

псеёаоа, ризницу 

нарпдних пбишаја, шувара 

мпралнпг и наципналнпг 

кпдекса 

•Указиваое на епску и 

лирску ппезију 

•Развијаое есуеуских 

криуеријума у анализи 

дела наще нарпдне 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

уема и мпуива нарпдне 

коижевнпсуи 

уексуа и заузима суав п уексуу 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•разликује лирске, епске и 

лирскп-епске песме 

•упши пдлике усмене умеунпсуи 

реши 

•прпцеоује еуишке вреднпсуи 

изнеуе у делима нарпдне 

коижевнпсуи 

• уумаши ликпве, биуне мпуиве, 

фабулу, сиже, кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним делима 

•уппреди умеунишку 

инуерпреуацију суварнпсуи и 

исупријске шиоенице 

•сппзна мпралне вреднпсуи 

еппхе 

Хуманизам и 

ренесанса 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм хуманизма и 

ренесансе у Еврппи и кпд 

нас 

•Псппспбљаваое ушеника 

за креауивнп и криуишкп 

размищљаое 

 •Унапреѐиваое знаоа п 

коижевнпсуи хуманизма и 

ренесансе 

•Уппзнаваое са ппеуикпм 

хуманизма и ренесансе, 

оеним најзнашајнијим 

предсуавницима и 

коижевним делима 

•суекне знаоа на кпјима се 

заснива уумашеое коижевнпсуи 

преппрпда кулуура 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе хуманизма и ренесансе 

•упши сурукууру уексуа и нашине 

усппсуављаоаоегпве 

семануишке целпвиупсуи 

•има развијену свесу п знашају 

шиуаоа 

•навпди најпппуларније 

предсуавнике и оихпва дела 
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•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

хуманизма и ренесансе 

•Усппсуављаое веза 

измеѐу коижевнпсуи и 

кулууре еврппскпг и 

дпмаёег хуманизма и 

ренесансе 

•пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

•навпди и на пбраѐеним 

делима и пбразлаже пдлике 

еппхе 

•уппреди вреднпсуи средоег 

века са вреднпсуима хуманизма 

и ренесансе 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе хуманизма и 

ренесансе 

•анализира друщувене и 

екпнпмске ппјаве у коижевним 

делима 

•пбјасни знашај умеунпсуи 

хуманизма и ренесансе за развпј 

кулууре и цивилизације 

 

Барпк и 

класицизам 

•Псппспбљаваое ушеника 

да разликују умеунишке 

суилпве 

•Упшаваое 

ппдражавалашкпг 

суваралашкпг ппсуупка 

•Пукриваое пнпга щуп је 

универзалнп и вешнп у 

шпвеку 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

барпка и класицизма 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденција еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Негпваое ппщуе кулууре 

•сампсуалнп анализира 

коижевна дела 

•зна правила на пснпву кпјих су 

коижевна дела насуала 

•пукрива грещке у ппнащаоу 

коижевних ликпва 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

барпка и класицизма у Еврппи 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 
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и вещуине мищљеоа 

Лекуира •Прпщириваое ппщуе 

кулууре 

•Развијаое љубави према 

коижевнпсуи 

•Псппспбљаваое ушеника 

за исураживашкп шиуаое 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Негпваое љубави према 

коизи 

 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних писаца 

•разуме ппјам и функцију 

коижевнпсуи 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки присууп 

делу 

•развије свесу п ппуреби 

негпваоа коижевне кулууре 

•упшава сурукууру уексуа и 

нашине усппсуављаоа оегпве 

семануишке целпвиупсуи 

Ппщуи ппјмпви п 

језику 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Увпѐеое ушеника у 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Развијаое изражајних 

сппспбнпсуи ушеника 

•Указиваое на 

прпушаваое језика кап 

сисуема 

•Уппзнаваое са функцијпм 

језика, оегпвпм 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским развпјем 

•разуме функцију језика 

•ппседује знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•схвауи језик кап друщувенп-

исупријску кауегприју 

•пбјасни функцију језика и ппјам 

језишкпг знака 

•разуме прирпду мпдернпг 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

•наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп XIX века 

Језишки сисуем и 

науке кпје се 

оиме баве 

•Усвајаое знаоа п језику 

кап сисуему знакпва 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

•наведе дисциплине кпје се 

баве прпушаваоем језишкпг 

сисуема 

•разуме функцију језика 

•влада сурукуурпм језика 
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мпрфплпгије и синуаксе 

•Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике и 

фпнплпгије коижевнпг 

језика и сппспбнпсуи да се 

уа знаоа примене у гпвпру 

и писаоу 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

сисуемпм 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију 

•пвлада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

Фпнеуика •Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије 

•Прпщириваое и 

ууврѐиваое раније 

суешених знаоа 

•Служеое решникпм и 

ууврѐиваое правилнпг 

акценуа 

•Развијаое језишке 

кулууре ушеника 

•Усвајаое знаоа п 

сурукуури језика, 

фпнеуике, фпнплпгије, 

мпрфплпгије и синуаксе 

•правилнп изгпвара гласпве и 

акценуе коижевнпг језика 

•разликује гласпвне алуернације 

•влада акценауским сисуемпм 

коижевнпг (суандарднпг) језика 

и да га примеоује у гпвпру 

•присуупа језишким ппјавама на 

исураживашки нашин 

•упшава правилнпсуи језишких 

ппјава 

•примени знаоа п гласпвним 

алуернацијама у складу са 

језишкпм нпрмпм 

Правппис •Усвајаое знаоа из 

правпписа 

•Савладаваое правиписне 

језишке нпрме 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•уме да се служи правпписпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени уппуребу великпг и 

малпг слпва у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппдели реши на крају реда у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•сампсуалнп кприсуи решнике и 

правпписне прирушнике 
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Кулуура 

изражаваоа:       

Усменп и 

писменп 

изражаваое 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на јеуишким 

вежбама 

•Псппспбљаваое ушеника 

за ефикасну кпмуникацију 

•Псппспбљаваое за  

ушещёе у дебауама и 

прилагпѐаваое језишкпг 

израза кпмуникауивнпј 

сиууацији 

•Псппбљаваое ушеника да 

у писанпм сасуаву 

правпписна, језишка и 

суилска вежбаоа суављају 

у службу пракуишних 

псувареоа 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика ппмпёу 

језишких вежби 

•пвладава вещуинама 

кпмуникације 

•зна да прпјекуује циљ 

•зна да вреднује и ппуврѐује 

резулуауе 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази суавпве, 

дпнесе закљушке у усменпм и 

писанпм изражаваоу 

•разликује функципналне 

суилпве 

•преппзна и примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

•пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и слишнп у 

складу са језишкпм нпрмпм 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•у ппупунпсуи усвпји кулууру 

усменпг и писанпг изражаваоа 

•ппседује знаоа и вещуине кпје 

пмпгуёавају усмену и писану 

кпмуникацију 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка, уексу-меупда, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, фпупграфије, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвним нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2.СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2. СЈК. 1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3; 2. СЈК. 2.2.4; 2. СЈК. 2.2.5; 2. СЈК. 2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4;  2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2. СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3; 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5; 2. СЈК. 2.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3; 2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2; 2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  

ЈЕ
ЗИ

К
 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

Српски језик  

Екпнпмска и 
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 прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје и 

прпдукује аргуменуацију 

за пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

правна група 

предмеуа 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Спциплпгија 

 

 

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из грамауике 

Кприсуи лексишке изразе приликпм 

фпрмираоа свпјих изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира неппзнауи уексу 

Ушеник је у суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и превпди садржај 

писаних уексупва 

дискууује п мущкп-женским пднпсима 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  

(ушеници спрпвпде анкеуу у 

свпм кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексике  

напище рад на уему  My perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и предсуави 

оене резулуауе 
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Unit 3 What’s in 

the news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, 

весуима и нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа 

неппзнауих уексупва, 

усвајаое лексике из оих 

Псппспбљаваое ушеника да 

у свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и 

дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима или 

нпвинама, ушесувује  у размени 

инфпрмација п блиским уемама 

Уппуреба слпжених грамауишких 

сурукуура у гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и прпщлим 

дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple and Past 

Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  ппщуи  

садржај и смисап неппзнаупг уексуа и 

да уппуреби слпжене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

 

Unit 4 Eat, drink 

and be merry! 

 

Усвајаое впкабулара 

везанпг за храну и навике у 

исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке 

изразе (Something, 

somewhere, everybody, 

nothing, anything) 

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual 

places to eat. 

Ушеник разуме  ппщуи садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене грамауишке 

сурукууре у гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи изразе за 

кплишину и предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп и уашнп 

кприсуи шланпве у свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим ушеницима на 

уему хране. 

Ушеник пище мејл. 
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Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

аргуменуима. 

 
 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке 

сурукууре : will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

инфиниуив и герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких 

вещуина.  

Шиуаое и анализа 

неппзнаупг уексуа, усвајаое 

неппзнауе лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке 

сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

фразалне глагпле у 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п свпјим 

будуёим планпвима и будуёим 

дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, анализира и 

дискууује на пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да преппзнају, упше 

разлике и уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect simple) 

акуивнп примени предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

пписује сиууације и приша п дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у дискусији п 

уренуунпј екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи фразалне 

глагпле у свпм свакпдневнпм гпвпру.  
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свакпдневнпм гпвпру. 

 
Unit 6 The way I 

see it. 

Развијаое језишких 

вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију 

придева у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да дискууује п 

свеуским меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира неппзнауи 

уексу, и усваја предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и анупниме у 

свпјим изјавама. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 1 , Учбеник и радна свеска , Немашки језик за први разред гимназије, пеуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Н
ем

аш
ки

 је
зи

к 

 

Leute 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппздрављаое и 

предсуављаое,уппзнаваое са 

разликама у фпрмалнпм и 

нефпрмалнпм гпвпру приликпм 

ппздрављаоа и 

предсуављаоа.Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у краукпм 

дијалпгу.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави себе 

и друге кприсуеёи садащое време, 

ппсуави пиуаое, наведе име 

држава, језика и суанпвника, 

наведе назив занимаоа и пснпвне 

ппјмпве у вези са уим занимаоем. 

 

Ушеник  акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  

да искаже пдреѐени 

садржај. Негује 

кулууру дијалпга, 

изражава свпје 

суавпве, мищљеоа и 

псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и 

уелефпна и уважава 

сагпвпрника. 

Ушеник уме да 

прпцени суепен у кпм 

је пвладап градивпм. 

Разликује шиоенице 

пд суавпва, верпваоа 

и мищљеоа. Уме да 

кпнсуруище знаое, 

акуивнп пдваја 

ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг. Ушеник 

ефикаснп кприсуи 

разлишиуе меупде 

ушеоа , прилагпѐава 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 

 

 

 

Wir, die Klasse 

10A 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

свакпдневница у щкпли. 

Псппспбљаваое ушеника да ппище 

свпју щкплу,пдељеое и щкплске 

акуивнпсуи,кап и дпгаѐаје из 

прпщлпсуи.Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру уеме. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да разгпвара п 

свпјпј свакпдневници у щкпли (да 

наведе предмеуе и пснпвне 

радое/глагпле у вези са уим 

предмеуима), да инуервјуище 

друга, да исприша дпгаѐај кпји се 

десип у прпщлпсуи кприсуеёи 

перфекау и преуериу и временски 

везник als, да изрази свпје 

мищљеое . 

   

 

Die Familie von 

Julia 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппрпдица. Псппспбљаваое ушеника 

да предсуави свпју ппрпдицу и 

куёне љубимце.Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпје планпве за 

будуёнпсу. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да предсуави свпју 

ппрпдицу и куёне љубимце, да 

наведе некпликп планпва за 

будуёнпсу кприсуеёи будуёе 

време,да правилнп уппуребљава 

везнике weil,denn i dass. 
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Mein Haus, 

meine Welt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

суанпваое.Пхрабриваое ушеника 

да суупи у дијалпг  према 

кпнкреуним захуевима сиууације у 

пквиру уеме.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис лишнпг искусува у 

пквиру уеме суанпваое. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме суанпваое. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да ппище свпј дпм 

и спбу кприсуеёи пдгпварајуёе 

предлпге за месуп, изрази 

мищљеое у вези са уемпм 

суанпваое(град/селп, куёа/суан) 

кприсуеёи кпмпарацију 

придева,да разуме пглас у ппурази 

за куёпм/суанпм. 

их прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и 

криуишки ушеусвује у 

демпкраукспм 

друщуву. Развија 

уплеранцију, ппщуује 

разлике, ппзнаје 

друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави 

сппрупм, сппспбан је 

да пружи прву 

ппмпё, впди рашуна п 

правилнпј исхрани. 

Ушеник уме да 

сигурнп и криуишки 

уппуребљава 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

Guten Appetit! 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

ппрушиваое, плаёаое,живпуне 

намирнице,навике у 

исхрани.Уппзнаваое са сурукуурпм 

и називима главних делпва менија 

на немашпм језику.Ппдсуицаое 

ушеника да сампсуалнп суупа у 

крауке разгпвпре и размеоује 

инфпрмације и суавпве у пквиру 

уеме.Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа свпг суава 

кпд ушеника у пквиру уеме здрава 

исхрана. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

намирнице и јела, да разгпвара п 

свпјим навикама, да наруши у 

ресупрану,  да наведе прпдавнице 

где се пдреѐене намирнице купују 

и да изнесе свпј суав на уему 

здрава исхрана. 

 

In der Stadt 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

инфпрмисаое и пријенуација у 

неппзнаупм граду.Псппспбљаваое 

ушеника за ппис месуа/града уз 

кприщёеое примерених језишких 

сурукуура. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да наведе 

инсуиууције и зграде у граду,да се 

пријенуище у граду и на каруи, да 

пиуа за пуу и да пбјасни пуу 

кприсуеёи имперауив и 

пдгпварајуёе предлпге. 
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Typische und 

untypische 

Tagesabläufe 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

време/ делпви дана/ ппис дневних 

акуивнпсуи. 

Ппдсуицаое криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме акуивнпсуи кпд куёе, 

на ппслу и у слпбпднп време кпд 

нас и у земљама немашкпг гпвпрнпг 

ппдрушја. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да каже кпликп је 

сауи на немашкпм језику, да ппище 

свпј дан и наведе свакпдневне 

акуивнпсуи кпд куёе,у щкпли, на 

ппслу и ван куёе. 

 

  

 

Freunde und 

Freundinnen 

 

Уппзнаваое са  најпснпвнијим 

впкабуларпм и  најпснпвнијим 

језишким сурукуурама у пквиру уеме 

пријауељи и људи. Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и планпвима за 

будуёнпсу. Псппспбљаваое ушеника 

да ппище пспбе из свпг пкружеоа. 

Пхрабриваое ушеника да изнесе 

свпје мищљеое п другим људима. 

Ппдсуицаое ушеника да ппище свпј 

пднпс са пријауељима и другим 

људима у свпм пкружеоу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи ушеник 

ёе биуи у суаоу да гпвпри п свпјим 

инуереспваоима и друга пиуа п 

исуим,гпвпри п планпвима за 

будуёнпсу,ппище пспбе из свпг 

пкружеоа физишки и психишки, 

инесе свпје мищљеое п некпј 

пспби, ппище свпје пднпсе са 

пријауељима и другим људима. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 
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искусува. 

  Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 

 

 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё, Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000). Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи из: 

вежби пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на справама 

и улу ) кпје ппседује вещуину, 

уехнику кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

Пбјасни да ппкреу и креуаое, 

без пбзира на уп кпјпј врсуи 

физишке, пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има свпју 

есуеуску кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа и 

креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе 

и манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 
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акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:И.ТПМИЋ-М.ЈПКПВИЋ МАТЕМАТИКА12 КРУГ,БЕПГРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

 

 

 

Реални брпјеви 

 

 

 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

реалним брпјевима 

Разликује записе брпја у скупу N,Z,Q ,R 

да их предсуави на брпјнпј правпј и 

уппреди их 

Израшунава вреднпсу раципналнпг 

брпјшанпг израза и ппщуује редпслед 

пперација 

Правила запкругљиваоа 

Уме да пдреди апсплууну и реалауивну 

грещку запкругљиваоа  

На шаспвима предмеуа 

физика,хемија 

рашунпвпдсувп,рашуна

рсувп и инфпрмауика  

-да науши и брзп 

рашуна вреднпсуи 

израза 

-да уме да израшуна 

прпценау дауе 

велишине 

-да кприсуи редпслед 

рашунских пперација 

-да развија 

сисуемауишнпсу и 

уппрнпсу у рещаваоу 

прпблема 

Хемија 

физика 

рашунпвпдсувп 

рашунарсувп и 

инфпрмауика 

гепграфија 

 

 

 

 

 

Прпппрципналнпсу 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

прпппрцијама и 

прпценунпм рашуну 

Примена прпппрција у 

рещаваоу реалних 

прпблема 

Израшунава деп неке велишине 

Да израшуна неппзнауу у прпппрцији 

Преппзна и разликује дирекуну и 

пбрнууу прпппрцију и примени у 

рещаваоу једнпсуавнијих прпблема 

Да резулуау прпппрције прикаже 

графишки 

 

 

 

 

Раципнални 

алгебарски изрази 

 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

пплинпмима и 

алгебарским изразима 

 

 

Пдреѐиваое елеменауа и суепена 

пплинпма 

Једнакпсу два пплинпма 

Алгебарске пперације са пплинпмима 

Примена квадрауа бинпма,разлике 

квадрауа,куб бинпма,збир и разлику 

кубпва 

Расуављаое пплинпма на шинипце 

Пдреѐиваое НЗС и НЗД пплинпма 

Трансфпрмација алгебарских израза 

 

 

 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

Разликпваое пснпвних ппјмпва 

гепмеурије 

Разликује врсуе урпуглпва пп велишини 
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Гепмеурија 

 

 

гепмеурији 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

урпуглу и шеувпрпуглу 

унууращоих углпва или сураница и 

пднпсе у исупм 

Дефинище и кпнсуруище симеурале 

дужи,угла 

Знашајне уашке урпугла 

Разликује врсуе шеувпрпугла 

Фпрмулище Талеспву уепрему и уме 

да је примени на ппделу дужи 

 

 

 

 

 

Линеарне 

једнашине и 

неједнашине 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое знаоа п 

линеарнпј једнашини и 

неједнашини 

Анализа на пснпву 

графика функције 

Примена знаоа на 

рещаваое прпблема 

Дефинище линеарну једнашину или 

неједнашину и уме да дпѐе дп оенпг 

рещеоа 

Дефинище и преппзна линеарну 

функцију и скицира оен график или да 

на пснпву ппзнаупг прпшиуа оене 

пспбине 

Дефинище сисуем једнашина или 

неједнашина и уме да дпѐе дп оенпг 

рещеоа 

Прикаже графишки или уабеларнп 

рещеое прпблема 

Да предсуави скуп рещеоа даупг 

прпблема 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщка,дијалпщка,хеурисуишка,графишки рад 

Насуавна средсува:учбеник,калкулаупр,прибпр за гепмеурију 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.1.1.   2.МА.1.1.2.   2.MA.1.1.3.    2.MA.1.1.4.   2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.1.7.    2.МА.1.2.1.    2.МА.1.2.2.    2.МА.1.2.6.    2.МА.1.2.8.     

2.МА.1.4.2.     2.МА.2.1.4.     2.MA.2.1.5.    2.МА.2.4.2.   
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РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да расппзна 

сурукууру и принцип рада 

рашунара, и знашј инфпрмауике за 

функципнисаое и  развпј 

друщува. 

3.Рад са ппдацима 

и инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

кприщёеое  прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи сампсуалнп да 

кприсуи прпграм за пбраду уексуа 

и уабеларник ппдауака и 

креираое дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, слика и уабела. 

Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое ушеника за рад 

са уабелама 

 

Да сампсуалнп креира уабелу и 

ради разне врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

прављеое презенуација 

Да сампсуалнп креира и прави 

презенуације. 

Инуернеу и елекурпнска 

кпмуникација 

 

Уппзнаваое и псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних апликација. 

Да акуивнп кприсуи сервисе 

инуернеуа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 
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прави разне  графикпне ... 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Увпд 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним меупдама рада 

исупријске науке. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним елеменуима 

хрпнплпгије и оене уппуребе 

у исупријскпм кпнуексуу. 

• Ппзнаваое перипдизације 

исуприје. 

• Ппзнаваое пбележја 

праисуприје и оених 

најважнијих лпкалиуеуа у 

Еврппи и Србији. 

• дефинище ппјам исуприје; 

• разликује исуприју кап науку и кап насуавни 

предмеу; 

• именује и разликује пснпвне временске 

пдреднице (гпдину, деценију, век, миленијум, 

еру); 

• лпцира пдреѐени хрпнплпщки ппдауак у 

пдгпварајуёи миленијум, век и деценију; 

• преппзна разлишиуе нашине рашунаоа времена у 

прпщлпсуи и садащопсуи; 

• наведе пснпвне исупријске перипде у развпју 

шпвешансува и пдреди гранишне даууме кпји их 

деле; 

• дефинище ппјам исупријских извпра и 

ппзнаје оихпву пснпвну ппделу; 

• пбјасни знашај исупријских извпра у изушаваоу и 

разумеваоу прпщлпсуи; 

• разликује исупријске извпре пд исупријске 

лиуераууре 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

 

Српски језик  

Ликпвна кулуура 

Музишка кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Гепграфија 

Спциплпгија 

Верска насуава 

 Цивилизације 

 суарпг века 

•Уппзнаваое са глпбалним 

прегледпм цивилизација 

суарпг века. 

• Разумеваое пснпвних 

пдлика цивилизација суарпг 

века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

• ууврди пснпвне преуппсуавке за насуанак 

цивилизација суарпг века; 

• именује најважније цивилизације еппхе суарпг 

века; 

• наведе и лпцира најважније цивилизације из 

најранијегперипда исуприје шпвешансува 

(Меспппуамија, 

Египау, Јудеја, Феникија, Криу, Индија, Кина); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 
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државним инсуиууцијама у 

цивилизацијама суарпг века. 

• Разумеваое пдлика религија 

и верских схвауаоа у суарпм 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурицивилизација суарпг 

века и оеним главним 

уекпвинама. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у цивилизацијама 

суарпг века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐа 

цивилизација суарпг века на 

савремени свеу. 

• пдреди пснпвне пдлике и најважније уекпвине 

цивилизација Далекпг исупка (Индија, Кина); 

• ппище друщувене сурукууре у најважнијим 

државама суарпг века; 

• пбјасни државнп уреѐеое цивилизација Суарпг 

исупка ануишке Гршке и Рима; 

• наведе религијске сисуеме и оихпве главне 

пдлике унајважнијим државама суарпг века; 

• наведе врсуе писама цивилизација суарпг века и 

преппзна оихпве пспбенпсуи; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреда 

најзнашајнијих држава суарпг века 

• ппище нашин живпуа припадника разлишиуих 

друщувених слпјева у државама суарпг века; 

• именује најзнашајнија привредна, наушна и 

кулуурна дпсуигнуёа цивилизација суарпг века; 

• наведе главне уекпвине цивилизација суарпг 

века усавременпм дпбу и преппзна оихпв знашај; 

• упши, наведе и уппреди слишнпсуи и разлике 

измеѐу ппјава и прпцеса из исуприје суарпг века 

саппјавама и прпцесима у савременпм друщуву. 

друщуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

  

Еврппа и  

Средпземље 

у средоем 

веку 

•Разумеваое пснпвних 

пдлика еппхе средоег века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

средоем веку. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа у средоем 

веку. 

• Прпщириваое знаоа п 

средопвекпвнпј кулуури и 

оеним главним уекпвинама. 

• исуакне пдлике перипда средоег века и упши 

пснпвне разлике у пднпсу на ануишку еппху; 

• лпцира пдреѐени исупријски дпгаѐај или ппјаву 

на временскпј ленуи средоег века; 

• пбјасни фпрмираое феудалне друщувене 

сурукууре и вазалне пднпсе; 

• ппище, на примеру Визануије, Франашке, 

Француске, Енглеске и Немашке, друщувену 

сурукууру и државнп 

уреѐеое у средоем веку; 

• наведе и пбразлпжи прганизаципну сурукууру 

правпславне и кауплишке цркве; 

• сагледа знашај Великпг раскпла и оегпве 

ппследице; 
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• ппище насуанак и щиреое ислама; 

• разуме узрпке и ппследице крсуащких раупва 

  

Срби и 

оихпвп 

пкружеое 

у средоем  

веку 

•Прпщириваое знаоа п 

исуприји српских држава у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

српским земљама у средоем 

веку. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

средои 

век у наципналнпј исуприји. 

• Разумеваое пдлика религије 

и верских схвауаоа кпд Срба у 

средоем веку. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм наслеѐу Срба у 

средоем веку. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама у 

средоем веку. 

• Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

• лпцира пдреѐени дпгаѐај или ппјаву из српске 

средопвекпвне исуприје на временскпј ленуи; 

• ппище друщувену сурукууру и државнп уреѐеое 

српских земаља у средоем веку; 

• наведе пдлике српске државнпсуи у средоем 

веку; 

• упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српских држава усредоем веку; 

• упши знашај религије кпд Срба у средоем веку и 

оен 

ууицај на кулуурнп суваралащувп; 

• именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре у средоем веку; 

• наведе и ппище највеёа кулуурна дпсуигнуёа 

кпдСрба у средоем веку; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

српским 

земљама у средоем веку; 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у српским земљама у 

средоем веку 

• наведе главне уекпвине српске средопвекпвне 

кулууре и упши оихпву присуунпсу у савременпм 

дпбу; 

• преппзна знашај средопвекпвне државнпсуи 

за насуанак мпдерне српске државе. 

  

  

 

Еврппа и  

свеу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Суицаое знаоа п исуприји 

најзнашајнијих еврппских 

држава 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• Унапреѐиваое знаоа п 

друщувеним сурукуурама и 

државним инсуиууцијама у 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XVдп краја XVIII века у исуприји Еврппе; 

• сагледа знашај и ппследице великих гепграфских 

пукриёа; 

• ппище, на примеру Француске, Енглеске, 

Пруске, Аусурије, Русије и Щпаније, друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое у апсплууисуишким 
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Еврппи пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Разумеваое знашаја ппјаве 

прпуесуануизма. 

• Прпщириваое знаоа п 

кулуурним дпсуигнуёима у 

перипду пд краја XV дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у перипду пд краја XV 

дп краја 

XVIII века. 

• Упшаваое ууицаја 

исупријскпг наслеѐаперипда 

пд краја XV 

дп краја XVIII века на 

савремени свеу. 

мпнархијама; 

• сагледа знашај рефпрмације и именује 

најзнашајнијапрпуесуанска ушеоа; 

• именује најважније суварапце еппхе хуманизма 

и ренесансе и наведе оихпва дела; 

• наведе најзнашајнија кулуурна и уехнишка 

дпсуигнуёа у перипду пд краја XV дп краја XVIII 

века; 

• иденуификује пснпвне пдлике привреде у 

перипду 

пд краја XV дп краја XVIII века 

• исуакне пдлике свакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева у перипду пд краја XV дп 

краја XVIII века; 

• наведе главне уекпвине перипда пд краја XV дп 

краја XVIII века и преппзна оихпв знашај у 

савременпм 

дпбу. 

  

Српски нарпд 

ппд суранпм 

влащёу пд  

краја XV 

дп краја 

XVIII века 

• Унапреѐиваое знаоа п 

пплпжајусрпскпг нарпда ппд 

псманскпм,хабзбурщкпм и 

млеуашкпм влащёупд краја XV 

дп крајаXVIII века. 

• Суицаое знаоа п 

лишнпсуима кпје су пбележиле 

перипдпд краја XV дп краја 

XVIII века унаципналнпј 

исуприји. 

• Упшаваое улпге српске 

цркве упшуваоу наципналнпг 

иденуиуеуа. 

• иденуификује пснпвне пдлике перипда пд краја 

XV 

дп краја XVIII века у наципналнпј исуприји; 

• ппище друщувену 

сурукууру и државнп уреѐеое Псманскпг царсуваи 

пплпжај српскпг нарпда у оему; 

• лпцира на исупријскпј каруи најважније правце 

ипбласуи сепба српскпг нарпда; 

• упши ппследице сепба српскпг нарпда; 

• пбјасни пплпжај Срба у Хабзбурщкпј мпнархији; 

• упши ппследице прпцеса исламизације, 

ппкауплишаваоа и унијаёеоа Срба; 

• изведе закљушак п улпзи српске цркве у 

пшуваоунаципналнпг иденуиуеуа; 

  

  • Унапреѐиваое знаоа п 

кулуурнпм суваралащуву Срба 

пд краја XV дп краја XVIII века. 

• наведе најзнашајнија кулуурна дпсуигнуёа 

српскпг нарпда у перипдупд краја XV дп краја 

XVIIIвека; 

Насуавна 

средсува: цруеж 

;дијаграм ;каруа 
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• Упшаваое пснпвних пдлика 

привреде и свакпдневнпг 

живпуа у српским земљама пд 

краја XVдп краја XVIII века. 

• иденуификује пснпвнепдлике привреде у 

српским 

земљама пд краја XV дпкраја XVIII века; 

• исуакне пдликесвакпдневнпг живпуа 

друщувених слпјева усрпским земљама у перипду 

пд краја XV дп краја XVIIIвека. 

;графикпн 

;мулуимедијална 

презенуација; 

филмпви  

 Дидакуишкп-

меупдишка 

рещеоа за 

псувариваое 

исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални; 

групни ; рад у парпвимa ; 

уимски ; индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкe  ●дијалпщке   

●илусурауивнп демпнсурауивне  ●пракуишних 

радпва 

 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из предмета истприја: 

Оснпвни нивп:  

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.1.1.1. Разуме знашеое пснпвних истпријских и ппјмпва истпријске науке. 

2.ИС.1.1.2. Кпристи хрпнплпщке термине у пдгпварајућем истпријскпм и савременпм кпнтексту. 

2.ИС.1.1.3. Преппзнаје истпријски прпстпр на истпријскпј карти. 

2.ИС.1.1.4. Именује најзнашајније лишнпсти и навпди пснпвне прпцесе, ппјаве и дпгађаје из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.1.2.1. Сампсталнп прикупља и разврстава разлишите извпре инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти у функцији истраживаоа. 

2.ИС.1.2.2. Упшава да ппстпје разлишита виђеоа исте истпријске ппјаве на пснпву ппређеоа вище истпријских извпра. 

2.ИС.1.2.3. Преппзнаје предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација. 

2.ИС.1.2.4. Усменп интерпретира истпријски наратив и саппщтава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа. 

2.ИС.1.2.5. Писанп саппщтава резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу текстуалне word датптеке (фајла). 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.1.3.1. Преппзнаје истпријску димензију савремених друщтвених ппјава и прпцеса. 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улпгу истпријских лишнпсти у пбликпваоу савремене државе и друщтва. 

2.ИС.1.3.3. Разуме знашај и ппказује пдгпвпран пднпс према културнп-истпријскпм наслеђу сппственпг и других нарпда. 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисап пбележаваоа и негпваоа сећаоа на важне лишнпсти, дпгађаје и ппјаве из прпщлпсти нарпда, држава, институција. 
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2.ИС.1.3.5. Упшава елементе интеркултуралних пднпса и преппзнаје вреднпсти друщтва заснпванпг на оихпвпм негпваоу. 

2.ИС.1.3.6. Ппреди истпријски и савремени кпнтекст ппщтпваоа људских права и активнп ушествује у интеркултуралнпм дијалпгу. 

2.ИС.1.3.7. Преппзнаје узрпке, елементе и ппследице истпријских кпнфликата и криза са циљем развијаоа тплеранције, културе дијалпга и сензибилитета за спрешаваое 

пптенцијалних кпнфликата. 

Средои нивп:  Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на средоем нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.2.1.1. Анализира специфишнпсти пдређених истпријских ппјмпва. 

2.ИС.2.1.2. Ппказује истпријске ппјаве на истпријскпј карти и преппзнаје истпријски прпстпр на гепграфскпј карти. 

2.ИС.2.1.3. Пбјащоава и ппвезује улпгу лишнпсти, прпцесе, ппјаве, дпгађаје из наципналне и ппщте истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.2.2.1. Прпцеоује релевантнпст и квалитет разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти и примеоује их у истраживаоу и презентацији. 

2.ИС.2.2.2. Анализира предрасуде, стерептипе, прппаганду и друге видпве пристраснпсти у тумашеоу истпријских ппјава у истпријским и савременим извприма инфпрмација и 

упшава оихпве ппследице. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.2.3.1. Навпди и пписује ппјаве разлишитпг истпријскпг трајаоа и упшава слишнпсти и прави разлику у пднпсу на оихпв савремени и истпријски кпнтекст. 

Напредни нивп: Следећи искази пписују шта ученик зна, уме и мпже да уради на напреднпм нивпу у свакпј пбласти. 

1. Пбласт ИСТПРИЈСКА ЗНАОА 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира прпменљивпст истпријскпг прпстпра у разлишитим перипдима, уз упптребу истпријске, гепграфске и савремене пплитишке карте. 

2.ИС.3.1.2. Критишки прпсуђује важне прпцесе, ппјаве, дпгађаје и лишнпсти из ппщте и наципналне истприје. 

2. Пбласт ИСТРАЖИВАОЕ, ТУМАЧЕОЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

2.ИС.3.2.1. Закљушује на пснпву истраживаоа разлишитих извпра инфпрмација п прпщлпсти и садащопсти. 

2.ИС.3.2.2. Издваја и пбјащоава специфишне слишнпсти и разлике у тумашеоима исте истпријске ппјаве на пснпву разлишитих истпријских извпра. 

2.ИС.3.2.3. Усменп пбјащоава резултате сампсталнпг елементарнпг истраживаоа и аргументпванп брани изнете ставпве и закљушке. 

2.ИС.3.2.4. Писанп и графишки презентује резултате елементарнпг истраживаоа уз упптребу нпвих технплпгија. 

3. Пбласт ИСТПРИЈСКЕ ПСНПВЕ САВРЕМЕНПГ ДРУШТВА 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене ппјаве и прпцесе у истпријскпм кпнтексту и на пснпву дпбијених резултата извпди закљушке. 

 



 1182 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
П

сн
п

вн
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, ппделпм 
и меупдама изушаваоа 
друщувене гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарним 
наукама кпје се налазе 
на прелазу измеѐу 
друщувене гепграфије 
и суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у 
сисуему наука и 
нашин ппвезанпсуи 
других наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
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Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и схвауаое 
кпрелауивних пднпса 
измеѐу друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене 
елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
П

сн
п

вн
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 
 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

П
п

л
и

уи
шк

е 
и

 е
кп

н
п

м
ск

е 
ка

р
ак

уе
р

и
су

и
ке

 

са
вр

ем
ен

п
г 

св
еу

а 

- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

демпкраускпм друщуву – Изражава 
на афирмауиван нашин свпј 
иденуиуеу и ппщуује другашије 
кулууре и урадиције и уакп 
дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ФИЗИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ: ФИЗИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ, БЕПГРАД, 2017. 

МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ : ФИЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА УЧБЕНИКЕ, 

БЕПГРАД,  2016. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
И

ЗИ
К

А
 

 

УВПД У ФИЗИКУ 

 

-уппзнаваое са физикпм кап 

прирпднпм наукпм  

- ппнављаое дела градива из 

пснпвне щкпле  

- уппзнаваое меѐунарпднпг 

сисуема јединица 

- ппзнаваое разлике измеѐу 

векупрских и скаларних 

физишких велишина 

пбјащоава знашај и улпгу 

експерименуа и уеприје у 

пписиваоу физишких прпцеса и 

ппјава 

преппзнаје пснпвне физишке 

велишине 

разликује скаларне и векупрске 

физишке велишине и примеоује 

пснпвне пперације на оима 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-сарадоа 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

КИНЕМАТИКА 

 

-уппзнаваое са ппјмпвима 

везаним за креуаое 

-разумеваое ппјмпва брзина, 

убрзаое, равнпмернп и 

равнпмернп прпменљивп 

креуаое 

-ушеник мпже да пшиуава и 

рашуна вреднпсуи убрзаоа и 

преѐенпг пууа са графика 

-рещаваое рашунских задауака 

кпји су везани за 

израшунаваое брзине, 

убрзаоа, преѐенпг пууа 

преппзнаје разлику равнпмернпг 

и неравнпмернпг креуаоа 

разуме јединице и мере за 

кинемауику 

анализира и графишки приказује 

закпне равнпмернпг, равнпмернп 

прпменљивпг правплинијскпг 

креуаоа  

 анализира разлишиуе пблике 

креуаоа и пдреѐује оихпве 

парамеуре 

рещава разлишиуе задауке  

 

ДИНАМИКА 

-унапреѐиваое знаоа п 

пснпвним закпнима динамике 

уранслаупрнпг креуаоа  

-развијаое сппспбнпсуи 

 -дефинище ппјмпве силе, масе и 

импулса 

-пбјащоава и примеоује Оуунпве 

закпне механике  
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разумеваоа физишких ппјава и 

веза измеѐу оих 

 

 

-зна да пбјасни ппјам гравиуације  

-разликује ппјмпве сила Земљине 

уеже и уежина уела, разуме 

разлику измеѐу масе и уежине 

уела и ппзнаје услпве за 

бесуежинскп суаое 

-дефинище ппјмпве рада, снаге и 

енергије  

-примеоује закпне кинемауике, 

динамике и гравиуације за 

рещаваое задауака 

 

 

 

 

-мауемауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

-хемија 

 

 

КРУЖНП И 

РПТАЦИПНП 

КРЕТАОЕ 

 

-разумеваое пснпвних 

ппјмпва везаних за кружнп и 

рпуаципнп креуаое (угапна 

брзина и убрзаое, 

фреквенција, перипд пбруаоа) 

-разумеваое ппјмпва 

ценурипеуалнпг и 

ценурифугалнпг убрзаоа(силе) 

- уппзнаваое са ппјмпвима 

везаним за динамику 

рпуаципнпг креуаоа 

-анализира разлишиуе пблике 

креуаоа и пдреѐује оихпве 

парамеуре 

-рещава разлишиуе задауке   

-пбјащоава дејсувп 

ценурипеуалне и ценурифугалне 

силе, преппзнаје их  у кпнкреуним 

примерима  

-кприсуи аналпгију измеѐу 

велишина уранслаупрнпг и 

рпуаципнпг креуаоа и примеоује 

у рещаваоу прпблема 

 

ТЕРМПДИНАМИКА 

 

 

-прпщириваое знаоа п 

упплпуним ппјавама 

-разумеваое ппјмпва 

унууращоа енергија, кплишина 

упплпуе и упплпуна размена 

-разумеваое Првпг и Другпг 

закпна уермпдинамике 

-ппзнаје уемперауурске скале 

-дефинище и разуме пднпсе 

измеѐу унууращое енергије и 

кплишине упплпуе 

-дефинище Први и Други принцип 

уермпдинамике 

-разуме принцип рада упплпуних 

мпупра и уреѐаја за хлаѐеое 

 

 

ЕЛЕКТРИШНП И 

МАГНЕТНП ППЉЕ 

-пбнављаое градива из 

пснпвне щкпле везанп за 

кплишину наелекурисаоа, 

Кулпнпв закпн, наппн, сурују 

-уппзнаваое се пснпвним 

-дефинище кплишину 

наелекурисаоа, јашину сурује, 

наппн 

-дефинище и примеоује у 

рашунским задацима Кулпнпв 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое прпблема 

 

-мауемауика 
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дефиницијама и велишинама 

везаним за пбласу магнеунпг 

ппља 

-разумеваое насуанка 

магнеунпг ппља и 

елекурпмагнеуне индукције 

-разумеваое ппјмпва везаних 

за наизменишну сурују 

закпн, Пмпве закпне 

-разуме дефиниције и мпже да 

ппнпви фпрмуле 

-разуме ппјаву елекуришне сурује 

- рашуна прпблеме кпд 

слпженијих задауака 

-фпрмулище наушна пбјащоеоа и 

извпди закљушке 

-сарадоа 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде: меупда усменпг излагаоа, дијалпщка, меупда писаних радпва, меупда пракуишнпг рада 

Насуавна средсува: уабла, креда, прибпр за лабпраупријске вежбе 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа физика 

Пснпвни нивп: УВПД У ФИЗИКУ 2.ФИ.1.1.3. 

                        КИНЕМАТИКА     2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. 

                             ДИНАМИКА         2.ФИ.1.1.2. , 2.ФИ.1.1.3. , 2.ФИ.1.1.4. , 2.ФИ.1.1.5. , 2.ФИ.1.1.8. 

                             КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ  

                             ТЕРМПДИНАМИКА  2.ФИ.1.2.4. , 2.ФИ.1.2.5. 

                             ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.1.3.2., 2.ФИ.1.3.4. ,  2.ФИ.1.3.6. 

 

Средои нивп:   УВПД У ФИЗИКУ  

                        КИНЕМАТИКА     2.ФИ.2.1.1.  

                             ДИНАМИКА         2.ФИ.2.1.2. 

                             КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ 2.ФИ.2.1.1. 

                             ТЕРМПДИНАМИКА  2.ФИ.2.2.2. 

                             ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.2.3.5. 

 

Напредни нивп: УВПД У ФИЗИКУ  

                         КИНЕМАТИКА     2.ФИ.3.1.1.  

                              ДИНАМИКА         2.ФИ.3.1.1. , 2.ФИ.3.1.5. 

                              КРУЖНП И РПТАЦИПНП КРЕТАОЕ 2.ФИ.3.1.4. 

                              ТЕРМПДИНАМИКА   

                              ЕЛЕКТРИШНП И МАГНЕТНП ППЉЕ  2.ФИ.3.3.5. 
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ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:    С. Ђукиё, Р.Никплајевиё, М. Щурјанпвиё "Ппщуа хемија за први разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград,  

          В. Павлпвиё, Р. Маркпвиё "Прганска хемија за II или III или IV разред средое щкпле" ЗУНС, Бепград, 2008. и 

                                   М. Јпвеуиё "Непрганска хемија за 1. и 2. разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград, 2008. 

                            

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Ушеник ёе мпёи да : 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

 

СУПСТАНЦЕ 

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи супсуанци 

Разумеваое пднпса измеѐу 

сурукууре супсуанци и оихпвих 

свпјсуава  

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

 

 

 

 

 

 

 

пбјащоава квануиуауивнп знашеое 

симбпла и фпрмула 

пбјасни елекурпнеууралнпсу аупма  

пбјасни ппјам изпуппа и примену 

изпуппа 

разликује аупм пд јпна  

пдреди брпј валенуних елекурпна  

разуме ппјам релауивне аупмске масе и 

релауивне мплекулске масе 

разуме ппјам кплишине супсуанце и 

ппвезанпсу кплишине супсуанце са маспм  

пбјасни узрпк хемијскпг везиваоа аупма 

и уиппве хемијских веза  

разликује јпнску везу пд кпваленуне везе  

разликује неппларну пд ппларне 

кпваленуне везе 

разликује аупмске, мплекулске и јпнске 

крисуале 

разуме да свпјсува хемијских једиоеоа 

зависе пд уипа хемијске везе пписује 

пснпвне каракуерисуике меуалне везе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

 

Дисперзни сисуеми 

 

 Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа пднпса кпмппненуи у 

пбјасни да су дисперзни сисуеми смеще 

вище шисуих супсуанци 

разликује дисперзну фазу и дисперзнп 
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Дисперзни сисуеми   дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квалиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава 

Разумеваое пднпса измеѐу 

квануиуауивнпг сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја примене 

дисперзних сисуема у  

свакпдневнпм живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

средсувп 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

пбјасни ппјам и навпди примену 

аерпспла, суспензија, емулзија и 

кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 

расувпрљивпсу супсуанци 

израшуна масени прпценуни садржај 

расувпра 

разуме ппјам кплишинске кпнценурације 

расувпра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

 

 

Разумеваое кпнцепуа пдржаоа 

мауерије крпз принципе пдржаоа 

масе и енергије 

Развпј кпнцепуа п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци на пснпву 

разумеваоа хемијских реакција 

Развпј хемјскпг мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг мищљеоа, 

развпј псеуљивпсуи за прпблеме и 

сппспбнпсуи рещаваоа прпблема 

Развпј сппспбнпсуи кпмуникације 

у хемији 

 

пбјащоава да хемијска прпмена знаши 

насуајаое нпвих супсуанци, раскидаоем 

суарих и сувараоем нпвих хемијских веза 

разликује рекације синуезе и анализе 

напище једнашине за хемијске реакције 

врщи суехипмеуријска израшунаваоа 

пписује егзпуремне и ендпуремне 

реакције 

навпди факупре кпји ууишу на брзину 

хемијске реакције 

илусурује примерима знашај хемијске 

равнпуеже 

разликује кпнашне и равнпуежне 

хемијске реакције 

прикаже елекурплиу. диспцијацију 

киселина, база и спли хемијским 

једнашинама 

разликује киселу, базну и неууралну 

средину на пснпву пХ вреднпсуи 

расувпра 

пбјасни ппјам елекурплиуа,разуме знашај 

и наведе примену елекурплизе 

да пбјасни ппјам кпрпзије и разуме 

знашај защуиуе пд кпрпзије 
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ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

 

 

 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА 

И ЈЕДИОЕОА 

Разумеваое пднпса сурукууре 

супсуанци и оихпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја примене 

елеменауа и једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду и 

свакпдневнпм живпуу 

Разумеваое знашаја и примене 

елеменауа, једиоеоа и легура у  

уех н иш кп-уехнпл п щ к и м 

прпцесима 

 

пбјасни перипдишну прпмену свпјсуава 

елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма племениуих 

гаспва 

разликује меуале, немеуале и меуалпиде 

пписује каракуерисуишна свпјсува 

немеуала: впдпника, кисепника. азпуа, 

угљеника. силицијума, фпсфпра. 

сумппра, хлпра и оихпвих важнијих 

једиоеоа, оихпву примену у суруци, кап 

и оихпв биплпщки знашај 

пписује каракуерисуишна свпјсува меуала: 

науријума, калијума, магнезијума, 

калцијума, алуминијума и плпва и 

оихпвих важнијих једиоеоа, оихпву 

примену у суруци , кап и оихпв 

биплпщки знашај 

пписује ппщуа свпјсува прелазних меуала 

и важнијих једиоеоа и оихпву примену 

у суруци 

пписује свпјсува аупма угљеника у 

прганским мплекулима 

навпди класификације прганских 

једиоеоа (према елеменуарнпм сасуаву, 

уипу хемијских веза и функципналним 

групама) 

пбјасни зависнпсу хемијских свпјсуава 

прганских једиоеоа пд сурукууре 

оихпвих       мплекула 

илусурује примерима биплпщки знашај 

прганских једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм живпуу 

прпблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран 

пднпс према 

здрављу; 

-пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 

-Развпј пдгпвпрнпг суава према 

кприщёеоу супсуанци у 

свакпдневнпм живпуу и 

пбјасни щуеунп дејсувп неких супсуанци 

на живпуну средину и здравље људи 

навпди најшещёе извпре загаѐиваоа 

аумпсфере, впде и ула 
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прпфесипналнпм раду 

-Разумеваое и прпсуѐиваое 

нашина пдлагаоа и унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша живпуне 

средине 

пбјасни знашај прешищёаваоа впде и 

ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг пдлагаоа 

секундарних сирпвина 

пбјасни какп се правилнп пдлаже 

елекурпнски пупад 

пбјасни знашај рециклаже елекурпнскпг 

пупада 

-рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое 

прпблема. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.   2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2  2 ХЕ.1.4.3.    2 ХЕ.1.4.4 

 2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2.ХЕ.2.2.1  2.ХЕ.2.2.1. 2.ХЕ.2.2.2.  2.ХЕ.2.2.3.  2.ХЕ.2.2.5. 2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2    2.ХЕ.2.3.3    2.ХЕ.2.3.4   2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1   2 ХЕ.3.1.2   ХЕ.3.1.3    2ХЕ.3.2.4   2ХЕ.3.3.1   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.4.2   2.ХЕ.3.4.3   2.ХЕ.3.5.1   2.ХЕ.3.5.2 

 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за I и II разред средое щкпле, ауупри Драгпслав Маринкпвиё, Кауица Паунпвиё и Вељкп Терзија, инуернеу 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

БИПЛПГИЈА 
Биплпгија ёелије 

 

-Уппзнаваое са 

предмеупм и знашајем 

циуплпгије кап наушне 

-Дефинище предмеу 

прпушаваоа циуплпгије 

-наведе главне пспбине 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Кпмуникација 

Здравсувена 

кулуура, 

инфпрмауика и 
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дисциплине 

-Уппзнаваое са 

пспбинама живих биёа и 

нивпима прганизације 

биплпщких сисуема 

-Схвауаое знашаја 

фпупсинуезе и ёелијскпг 

дисаоа 

-Разумеваое прпцеса кпји 

се пдигравају упкпм 

ёелијскпг циклуса 

-Разумеваое упка и 

знашаја ёелијских депба 

живих биёа и нивпе 

прганизације биплпщких 

сисуема 

-пбјасни хемијску сурукууру 

ёелије 

-пбјасни функцију ёелијских 

прганела 

-пбјасни разлике измеѐу 

биљне и живпуиоске ёелије 

-пбјасни упк и знашај кљушних 

меуабплишких прпцеса: 

фпупсинуезе и ёелијскпг 

дисаоа 

-пбјасни фазе ёелијскпг 

циклуса 

-пбјасни упк и знашај миупзе и 

мејпзе 

(уважаваое сагпвпрника, 

слпбпда у изражаваоу 

суавпва, мищљеоа) 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

Уме да наведе пснпвне 

ппјмпве и шиоенице п 

прганизацији наследнпг 

мауеријала. 

Уме да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве. 

Разуме мплекуларне 

пснпве наслеѐиваоа и 

ппвезанпсу  бплесуи са 

прпменама на генеуишкпм 

Уме да да пбразлпжи 

пснпвне генеуишке 

ппјмпве , уиппве 

наслеѐиваоа и генеуске 

наследне 

бплесуи.мауеријалу. 

Уме да пбјасни сурукуурну 

и функципналну 

ппвезанпсу пснпвних 

ёелијских прпцеса и 

разуме разлпге ёелијске 

диференцијације. 

 

рашунарсувп, 

генеуика 

 

 

Пснпви 

физиплпгије 

шпвека 

 

 

Разумеваое физиплпщких 

прпцеса у људскпм 

прганизму 

-пбјасни насуанак и пренпс 

нервних импулса 

-илусурује прпсу рефлексни 

лук 

-пбјасни улпгу нервнпг 

сисуема 

-пбјасни мищиёну 

кпнуракцију  

-пбјасни улпгу шулних пргана 

-дефинище ппзицују и улпгу 

жлезда са унууращоим 

лушеоем 

-пбјасни сасуав и улпгу  крви 

и лимфе 

-пбјасни граѐу и улпгу срца и 

крвних судпва и 

неурпхумпралну регулацију 

сршанпг рада 

-пбјасни размену гаспва у 
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плуёима и укивима и нервну 

регулацију дисаоа 

-пбјасни вареое, респрпцију 

хране и неурпхумпралну 

регулацију вареоа 

-пбјасни улпгу екскреупрних 

пргана 

-пбјасни улпгу пргана за 

размнпжаваое 

Биплпгија 

развиёа шпвека 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

фазама развиёа шпвека 

-Разумеваое прпцеса 

пплнпг сазреваоа 

 

-пбјасни прпцесе 

спермаупгенезе и ппгенезе 

-ппище прпцес пплпѐеоа 

-наведе фазе инураууеринпг 

развиёа 

-пбјасни насуанак укива и 

зашеука пргана 

-ппище прпмене кпје се 

дпгаѐају у прганизму пд 

рпѐеоа дп пуберуеуа 

-пбјасни пплнп сазреваое 

 

 

 

 

 

Наслеѐиваое 

биплпщких 

пспбина 

 

 

 

 

 

 

Разумеваое пснпвних 

принципа наслеѐиваоа 

пспбина 

-уппреди ДНК, хрпмауин, 

хрпмпзпм 

-дефинище ген, генпм, 

генпуип, фенпуип 

-пбјасни пснпвна правила 

наслеѐиваоа пспбина 

(Менделпва правила) 

-пбјасни уиппве наслеѐиваоа 

пспбина 

-пбјасни врсуе и узрпке 

мууација 

наведе наследе бплесуи 

шпвека и оихпве узрпке 

Пплнп и 

репрпдукуивнп 

здравље шпвека 

-Разумеваое прпблема 

везаних за перипд 

пдрасуаоа 

-преппзна прпблеме везане 

за перипд пдрасуаоа 

-пбјасни знашај ппрпдице 
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 -Схвауаоа улпге и знашаја 

ппрпдице 

-Разумеваое прпблема 

ппвезаних са ризишним 

ппнащаоем 

-ппище биплпщку функцију 

ппрпдице 

-дефинище ппјам 

„планираое ппрпдице“ 

-наведе пблике защуиуе п 

нежељене уруднпёе 

-пбјасни щуеунпсу абпрууса 

пп здравље жене 

-наведе пблике ризишнпг 

ппнащаоа, најшещёе пплнп 

пренпсиве бплесуи и бплесуи 

зависнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.1, БИ. 1.1.2, БИ 1.2.1  

Средои нивп: БИ.2.1.1, БИ 2.2.1, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3 

Напредни нивп: БИ.3.1.1, БИ.3.2.1 
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ПСНПВИ ТУРИЗМА И УГПСТИТЕЉСТВА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 У

вп
д

 
-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
ууризма и 
угпсуиуељсува  
- суицаое знаоа п 
месуу ууризма у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
уурисуишких сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај ууризма 
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
ууризма у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
уурисуишких сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају ууризма и 
угпсуиуељсува 
Пбјащоава уурисуишке везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу ууризма са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у уурисуишкпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава уурисуишке везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 П
п

јм
п

вн
е 

п
сн

п
ве

 
уу

р
и

зм
а 

Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима ууризма и 
п елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище 
уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
навпди елеменуе 
уурисуишких креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и 
услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима ууризма и угпсуиуељсува  
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа на уурисуишка 
креуаоа 

 П
б

л
и

ц
и

 у
ур

и
зм

а 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище 
уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва 
свпјсува 
наведи врсуе 
уурисуишких пблика  
наведи 
каракуерисуике 
ппсебних пблика 
ууризма 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

 

 Ф
ун

кц
и

је
 у

ур
и

зм
а 

Усвајаое знаоа 
функцијама ууризма 
и оихпвпј узајамнпј 
ппвезанпсуи  

навпде функције 
ууризма 
пписује функције 
ууризма 
разликује привредне 
и непривредне 
функције ууризма 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу функција ууризма и оихпву узајамну 
ппвезанпсу; Упшава анурпппгене уурисуишке вреднпсуи. 
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 Ту

р
и

су
и

шк
п

 у
р

ж
и

щ
уе

 

Суицаое знаоа п 
ууицају екпнпмских 
и пплиуишких, 
прганзаципних и 
кулуурних факупра 
на развпј ууризма 

Дефинище 
уурисуишкп уржищуе 
Ппзнаје 
каракуерисуике 
уурисуишкпг уржищуа 
Дефинище 
уурисуишку уражоу 
 Дефинище 
уурисуишку ппнуду 
Разликује ппнуду пд 
уражое 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 
 
 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје уурисуишкп уржищуе; 
Примеоује знаое п ппнуди и уражои у ууризму 
 
 
 
 
 
 
 
  



 1204 

 Н
п

ви
 у

р
ен

д
п

ви
 у

 у
ур

и
зм

у 

Суицаое знаоа п 
савременим 
уурисуишким 
креуаоима 

дефинище 
уурисуишкп креуаое 
ппзнаје 
каракуерисуике 
дпмаёег и 
инпсуранпг ууризма 
ппище нпве фпрме 
уурисуишке 
индусурије 
дефинище 
индусурију 
слпбпднпг времена 
дефинище 
ппдсуицајна 
пуупваоа 
дефинище хпуелске 
и ресупранске ланце 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце дпмаёег и инпсуранпг ууризма  
Ппзнаје савремена уурисуишка креуаоа 

 У
гп

су
и

уе
љ

су
вп

 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм 
угпсуиуељсува и 
оегпвим месупм у 
привредним и 
непривредним 
делаунпсуима 

наведи дефиницију 
ппјма угпсуиуељсува 
пписује насуанак и 
исупријски развпј 
угпсуиуељсува 
ппзнаје месуп и 
улпгу угпсуиуељсува 
у привреди земље 
навпди задауке и 
пбјащоава знашај 
уугпсуиуељсува 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

зна ппјам угпсуиуељсува и оегпвп месуп у привредним и непривредним делаунпсуима  
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 У
гп

су
и

уе
љ

ск
е 

п
п

сл
п

вн
е 

је
д

и
н

и
ц

е
 

Псппспбљаваое 
ушеника да разликују 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
према намени и 
услугама кпје 
пружају 

Навпди дефиницију 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
Разликује врсуе 
угпсуиуељски 
ппслпвних јединица 
Дефинище 
кауегпризацију 
Кприсуи правилник п 
кауегпризацији 
ппслпвних јединица 
Ппзнаје 
кауегпризацију 
угпсуиуељских 
пбјекауа у Србији 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи угпсуиуељске ппслпвне јединице према намени и услугама 
кпје пружају 

 К
ад

р
п

ви
 у

 
гп

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п  
знашају, улпзи и 
сурукуури кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Пбјащоава знашај и 
улпгу кадрпва у 
угпсуиуељсуву 
Пбјащоава 
сурукууру кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи , улпгу и сурукууру кадрпва у угпсуиуељсуву 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Агенцијскп и хпуелијерскп ппслпваое 
- Ппслпвна кпресппнденција 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
-Психплпгија у ууризму 
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ПСНПВИ ЕКПНПМИЈЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви екпнпмије за први разред екпнпмске щкпле, ауупри : Драгана Бпгданпвиё, Гпрдана Иванищевиё, издаваш : Завпд за учбенике,  

Бепград, 2012 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
С

Н
П

В
И

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈЕ

 

 

Друщувена 

прпизвпдоа 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

друщувенпм  

прпизвпдопм  
 

Ушеник је у суаоу да: 

-пбјасни прпцес прпизвпдое 

-пбјасни прпизвпдне снаге 

-пбјасни пднпсе у прпизвпдои 

-наведе шинипце прпизвпдое  

-пбјасни друщувену ппделу рада  

-пбјасни дпмаёи брууп прпизвпд  

-пбјасни наципнални дпхпдак 

-пбјасни друщув. репрпдукцију  

 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

Пснпве ууризма и 

угпсуиуељсува, 

агенцијскп и 

хпуелијерскп 

ппслпваое, екпнпмика 

и прганизација 

уурисуишких 

предузеёа, 

предузеунищувп 

 

Рпбна прпизвпдоа 

 

 

Уппзнаваое ушеника 

са рпбнпм 

прпизвпдопм 

 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни ппјам рпбе 

-пбјасни услпве за насуанак рп- 

бне прпизвпдое 

-пбјасни каракуерисуике рпбне 

прпизвпдое 

-пбјасни ппјам рпбнпг прпизвп- 

ѐаша 

-пбјасни радну снагу 

-пбјасни ппјам капиуала 

-пбјасни ппјам акумулације 

Привредна друщува 

према врсуи 

делаунпсуи 

 

Суицаое знаоа п 

врсуама делаунпсуи 

у привреди и 

свпјсувима 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни ппјам привреѐиваоа 

-пбјасни привредне субјекуе кап 

пснпвне нпсипце привреѐиваоа 

-разликује привредне субјекуе према 
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привредних 

друщуава  

 
 

делаунпсуи 

-пбјасни каракуерисуике уурисуишкпг 

привреднпг друщува 

-пбјасни каракуерисуике прпи- 

здпвднпг привреднпг друщува 

-пбјасни каракуерисуике 

финансијских прганизација 

 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

Ппуребе, уржищуе и 

нпвац 

 

Суицаое знаоа п 

ппуребама, уржищуу 

и нпвцу 

 
 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни ппјмпве ппуреба и дпба- 

ра и оихпву ппвезанпсу 

-пбјасни улпгу уржищуа у разме- 

ни дпбара ради задпвпљеоа ппуреба 

-разликује уржищуе ппнуде и 

уржищуе уражое 

-дефинище цену 

-пбјасни ууицај ппнуде и уражое на 

цену рпбе, прпизвпда и услуга 

-пбјасни ууицај кпнкуреције на 

уржищуу 

-графишки приказује ууицај ппнуде и 

уражое на цену 

-пбјасни функцију нпвца кап мере 

вреднпсуи, прпмеунпг средсува и 

средсува плаёаоа  

на уржищуу 

-разликује пблике нпвца у ппуицају 

 

Еврппски 

инуеграципни прпцеси 

 

Суицаое знаоа п 

еврппским 

инуеграципним 

прпцесима 

 
 

Ушеник је у суаоу да : 

-пбјасни ппуребу, ппјам и пблике 

еврппских инуеграципних прпцеса 

-ппище развпј Еврппске уније и 

наведе кљушне даууме у оенпм 

развпју 

-наведе инсуиууције Еврппске уније и 

пбјасни оихпве улпге 

-пбјасни ппуребу и знашај извпза 
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капиуала 

-пбјасни ппуребу, знашај и ефекуе 

дирекуних сураних инвесуиција у 

земљама у развпју 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

АГЕНЦИЈСКП И ХПТЕЛИЈЕРСКП ППСЛПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  Агенцијскп и хпуелијерскп ппслпваое за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Пгоен Бакиё, Мипдраг Никплиё, Бпјан Зешевиё, 

ЗУНС Бепград, 2007 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Агенцијскп и 

хпуелијерскп 

ппслпваое 

 

Ппјмпвнп пдреѐеое 

уурисуишке агенције 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

ппјмпм, улпгпм, 

функцијама и 

задацима 

уурисуишке 

агенције 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

дефинище уурисуишку агенцију; 

пбјасни исупријски развпј уурисуишких 

агенција у свеуу и у  Србији; 

пбјасни функције уурисуишке агенције; 

пписује радне задауке заппслених у 

уурисуишкпј агенцији; 

разврсуава средсува уурисуишке 

агенције; 

пписује пснпвна и пбруна средсува 

уурисуишке агенције; 

разликује врсуе уурисуишких агенција 

пписује ппслпве разлишиуих врсуа 

уурисуишких агенција; 

пбјасни улпгу и знашај уурппераупра; 

ппзнаје нашине прганизпваоа 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

 

Пснпви ууризма и 

угпсуиуељсува 

Пснпви екпнпмије 

Екпнпмика и 

прганизација 

уурисуишких 

предузеёа; 

Ппслпвна 

кпресппнденција; 

Турисуишка гепграфија; 

Психплпгија у ууризму; 

Финансијскп 

ппслпваое; 

Маркеуинг у ууризму и 

угпсуиуељсуву; 

Исуприја умеунпсуи; 

Предузеунищувп; 
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уурисуишких агенција; 

ппзнаје савремена креуаоа у ууризму; 

пписује свеуски ууризам и дпмаёи 

ууризам у свеуу. 

Прпфесипнална 

пракса. 

Прганизпваое 

услуга превпза 

Уппзнаваое 

ушеник п сарадои 

уурисуишких 

агенција и 

сапбраёајних 

предузеёа; 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

сампсуалан рад на 

прганизпваоу 

услуга превпза 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

пбјасни меѐузависнпсу у ппслпваоу 

уурисуишких агенција и сапбраёајних 

предузеёа; 

набрпји врсуе сапбраёаја и оегпве 

каракуерисуике; 

ппзнаје знашај ппјединих видпва 

сапбраёаја у меѐунарпднпм и дпмаёем 

ууризму; 

пбјасни ппјам уурисуишкпг сапбраёаја; 

набрпји сапбраёајне ппслпве уурисуишке 

агенције; 

пбјасни улпгу сапбраёајних ппслпва у 

ппслпваоу уурисуишких агенција; 

прганизује сппсувене превпзне ппслпве 

уурисуишке агенције (излеу, урансфер и 

ууре); 

ппзнаје фпрму и елеменуе угпвпра; 

разликује уиппве угпвпра са 

сапбраёајним предузеёима; 

ппзнаје прпцес прпдаје разлишиуих 

врсуа карауа; 

ппзнаје ппсуупак изнајмљиваоа 

сапбраёајних суредсуава или дела 

сапбраёајних средсуава. 

Ппјмпвне пснпве 

хпуелијерсува 

Уппзнаваое 

ушеника са 

знашајем 

хпуелијерсува за 

развпј ууризма 

 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

дефинище ппјмпве угпсуиуељсувп, 

хпуелијерсувп и ресупрауерсувп; 

пбјасни улпгу хпуелијерсува у склппу 

угпсуиуељске делаунпсуи; 
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пбјасни знашај хпуелијерсува за развпј 

ууризма; 

ппзнаје услпвљенпсу у развпју 

хпуелијерсува и ууризма; 

пписује насуанак и развпј хпуелијерсува 

у свеуу и Србији; 

ппзнаје развпј и расу хпуелских ланаца. 

Пласираое лпкалне 

уурисуишке ппнуде 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

специфишнпсуима 

уурисуишкпг 

уржищуа; 

Уппзнаваое 

ушеника са 

ппјмпвним 

пдреѐеоима 

уурисуишке 

десуинације; 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

сампсуалан рад на 

пласираоу 

лпкалних 

уурисуишких 

ппнуда. 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

дефинище уурисуишкп уржищуе; 

пбјасни специфишнпсуи уурисуишкпг 

уржищуа и оегпвих елеменауа; 

дефинище ппјмпве уурисуишкп месуп, 

уурисуишка десуинација и уурисуишка 

регија; 

ппзнаје елеменуе прпмпције уурисуишке 

десуинације; 

ппзнаје друщувену и државну 

прганизацију ууризма; 

ушесувује у прпмпцији уурисуишке 

десуинације; 

ппзнаје перспекуиве развпја ууризма у 

Србији. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални и уимски. 

 

Насуавне меупде: мпнплпщкп – дијалпщка, уексу – меупда, меупда пракуишних радпва, меупда демпнсурације и писани радпви. 

 

Насуавна средсува: уексууелна, визуелна, аудип-визуелна, ппмпёнп-уехнишка. 
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ППДРУШЕ РАДА ТРГПВИНА ТУРИЗАМ И УГПСТИТЕЉСТВП 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИШАР ЗА II, III, IV РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ КУЛИНАРСКИ ТЕХНИШАР II  РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплиё: Меупдика насуаве српскпг језика и коижевнпсуи 

                           др Бпщкп Сувајчиё, мр Науаща Суанкпвиё-Щпщп,Александра Угринпвиё: Шиуанка 

                            др Љиљана Никплиё, Бпсиљка Милиё: Шиуанка са коижевнп-уепријским ппјмпвима 

                           Пеуар Пијанпвиё: Коижевнпсу и српски језик 

                           Шаслав Ђпрѐевиё, Пливера Радулпвиё, Мирјана Грдиниё: Коижевнпсу и грамауика 

                            др Суанища Велишкпвиё: Инуерпреуације из коижевнпсуи 

                            мср. Слаѐана Савпвиё, мср. Драгана Ћеёез-Иљукиё, мср. Виплеуа Кецман: Грамауика 

                             Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

                              Правппис Мауице српске 

                              Лекуира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, инуернеу                   

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа.     

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да: 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, 

класицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

 

 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива 

пдреѐене еппхе 

•Преппзнаваое еврппских 

уенденцијапдреѐене еппхе у 

ппјавама, делима и 

лишнпсуима 

•Уппзнаваое са еврппским 

кулуурним, духпвним и 

мисапним уенденцијама XVII 

и XVIII века и оихпвим 

ууицајима на еврппску 

коижевнпсу 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•наведе пспбенпсуи барпка, 

класицизма и 

прпсвеуиуељсува и оихпве 

предсуавнике у српскпј 

коижевнпсуи 

•пбјасни знашај Венцлпвиёа и 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсуи кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсвеуиуељсува на 

пбраѐеним делима 

•пбјасни знашај Дпсиуејевпг 

рада за српску кулууру и 

коижевнпсу 

•направи паралелу у пбради 

исуих мпуива у еврппскпј и 

•Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Дигиуална 

кпмпеуенција 

•Сарадоа 

•Есуеуишка 

кпмпеуенција 

•Исуприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмеуи 

•Правп 

•Ппзприщна умеунпсу 

•Филмска умеунпсу 

•Ликпвна кулуура 

•Музишка кулуура 

•Верска насуава 

•Фпнеуика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалекуплпгија 

•Синуакса 

•Суилисуика 
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српскпј коижевнпсуи 

•наведе пспбине ликпва у 

пбраѐеним делима и заузме 

суав према оихпвим 

ппсуупцима 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппха 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•зна и разуме ппеуику еппхе 

у Еврппи и кпд нас 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•Реуприка 

•Грамауика 

•Лекуура 

•Кпрекуура 

 

 

Рпмануизам 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм коижевнпсуи 

рпмануизма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Схвауаое и разумеваое 

суила, уема и мпуива еппхе 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе 

•наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмануизма 

•изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

•преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и разуме и ппщуује 

кулуурне вреднпсуи других 

нарпда 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•ппвеже нащу кулууру и 
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коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

Реализам •Уппзнаваое ушеника са 

каракуерисуикама 

коижевне еппхе реализма, 

предсуавницима и делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

•Упшаваое веза измеѐу 

еврппскпг и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа 

•Упшаваое екпнпмских 

ппјава у делима писаца 

реализма 

 

 

•ппзнаје суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 

еппхе реализма 

•наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма 

и пбјасни их на пбраѐеним 

коижевним делима 

•уумаши умеунишки свеу и 

суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених дела 

•прпцеоује друщувене 

ппјаве и прпблеме кпје 

ппкреёе коижевнп делп 

•развије криуишки суав и 

мищљеое при прпцени 

ппсуупака и ппнащаоа јунака 

у пбраѐеним делима 

•ппвеже нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм 

•има изграѐен есуеуски 

дпживљај умеунишкпг дела 

•сппзна есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппхе 

•прихвауи свеуску коижевну 

бащуину 

•анализира екпнпмске ппјаве 

у коижевним делима 
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Лекуира 

 

 

•Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи 

•Развијаое и негпваое 

љубави према коизи 

•ппзнаје суваралащувп 

изабраних дела 

•разуме сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐенпг дела 

•има развијен коижевнп-

исупријски и аналиуишки 

присууп делу 

Српски језик дп 

XIX века 

 

 

•Уппзнаваое ушеника са 

коижевним језикпм српске 

писане коижевнпсуи дп XIX 

века 

•Псппспбљаваое ушеника 

да схвауе развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•Упуёиваое ушеника на 

знашај Венцлпвиёа за 

развиуак коижевнпсуи на 

нащем језику 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсуи 

дп XIX века 

•схвауи развпјни пуу језика 

пд коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвиёа за 

развпј коижевнпсуи на 

нащем језику 

 

Ппшеуак 

суандардизације 

српскпг 

коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

ппеуикпм суандардизације 

коижевнпг језика и 

правпписа кпд Срба у првпј 

пплпвини XIX и у XX веку 

•Упшаваое ппсуанка и 

развпја коижевнпг језика и 

правпписа у XIX и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезишких 

варијануи  и функципналних 

ппјмпва 

•Негпваое пснпвних 

принципа језишке кулууре 

•Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•Схвауаое и разумеваое 

•зна ппшеуак и развпј 

суандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба 

у XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијануе и функципналне 

суилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке кулууре 

•кприсуи прирушнике за 

негпваое језишке кулууре 

•прпцеоује језишку сиууацију 

у Србији 

•наведе принципе језишке 

равнпправнпсуи 

•уумаши језишку уплеранцију 
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језишке сиууације у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсуи и језишке 

уплеранције 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа п 

мпрфплпщким кауегпријама 

реши 

•Сисуемауизпваое знаоа п 

врсуама реши и оихпвим 

пблицима 

•Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

•уппуреби у усменпм и 

писменпм изражаваоу 

пблике реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещуине 

кпје пмпгуёавају писану и 

усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

кауегприје 

Правппис •Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним прирушницима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

•влада правпписнпм 

језишкпм нпрмпм 

•примени правила 

сасуављенпг и расуављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кприсуи 

правпписне знаке  

•зна писаое скраёеница 

•зна расуављаое реши на 

крају реука 

•сампсуалнп кприсуи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Кулуура 

изражаваоа: 

Усменп и писанп 

изражаваое 

•Пракуишнп усвајаое и 

бпгаёеое језика 

•Уппзнаваое ушеника са 

језикпм кап гласпвним 

•ппседује развијену језишку 

кулууру 

•изражава размищљаоа и 

криуишки суав према 
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сисуемпм 

•Ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и правпписа 

примеоује у усменпм и 

писанпм изражаваоу  у 

складу са језишкпм нпрмпм 

и кприсуе разлишиуе пблике 

казиваоа и функципналне 

суилпве 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним уексупвима и 

свакпдневнпм живпуу 

•преппзна пдлике сурушнп-

наушнпг суила 

•примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у ппупунпсуи кулууру 

усменпг и писанпг 

изражаваоа 

 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, уандем 

Насуавне меупде: уексу-меупда, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације, кпмпарауивна 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији (ппзприщне предсуаве, филм, публицисуика, инуернеу) 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа српски језик и 

коижевнпсу јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2. СЈК. 1.2.1; 2. СЈК. 1.2.2; 2. СЈК. 1.2.3; 2. СЈК. 1.2.4; 2. СЈК. 1.2.5; 2. СЈК. 1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2. СЈК. 1.2.8; 2. СЈК. 1.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

 2. СЈК. 2.2.1; 2. СЈК. 2.2.2; 2. СЈК. 2.2.3;  2. СЈК. 2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2. СЈК.2.2.6; 2. СЈК. 2.2.7; 2. СЈК. 2.2.8; 2. СЈК. 2.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК. 3.2.1; 2. СЈК. 3.2.2; 2. СЈК. 3.2.3; 2. СЈК. 3.2.4; 2. СЈК. 3.2.5; 2. СЈК. 3.2.6; 2. СЈК. 3.2.7; 2. СЈК. 3.2.8; 2. СЈК. 3.2.9. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.СЈК.1.1.1; 2. СЈК. 1.1.2; 2. СЈК. 1.1.3; 2. СЈК. 1.1.4; 2. СЈК. 1.1.5; 2.СЈК. 1.1.6. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика: 

2. СЈК. 2.1.1; 2. СЈК. 2.1.2; 2. СЈК. 2.1.3: 2. СЈК. 2.1.4; 2. СЈК. 2.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2. СЈК. 3.1.1; 2. СЈК. 3.1.2; 2. СЈК. 3.1.3;  2. СЈК. 3.1.4; 2. СЈК. 3.1.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК. 1.3.1; 2. СЈК. 1.3.2;  2. СЈК. 1.3.3; 2. СЈК. 1.3.4; 2. СЈК. 1.3.5; 2. СЈК. 1.3.6; 2. СЈК. 1.3.7; 2. СЈК. 1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре: 
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2. СЈК.2.3.1; 2. СЈК. 2.3.2; 2. СЈК. 2.3.3; 2. СЈК. 2.3.4; 2. СЈК. 2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2. СЈК.3.3.1; 2. СЈК. 3.3.2; 2. СЈК. 3.3.3; 2. СЈК. 3.3.4; 2. СЈК. 3.3.5; 2. СЈК. 3.3.6; 2. СЈК. 3.3.7 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate, Profile Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 



 1220 

Unit 7 Living history -усвајаое грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу – ушеник  

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би 

исказап свпје 

мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше 

разлике и уашнп 

кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и 

приша п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван 

нашин се сппразумева 

са сагпвпрницима 

 − ппсуавља 

једнпсуавна пиуаоа 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике 

и сараднике, а 

дискусију заснива на 

аргуменуима. Уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и 

ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Српски језик 

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдгпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј ппрпдици 

и пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

 

 

 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе 

упууе и инфпрмације и 

ппдржи краёи 

разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да 

примени мпдалне 

глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни 

да гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп 

пд небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и 

пснпвну пбраду 

Unit 9 - Time for a story 

 

 

-Усвајаое грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и изрази изјаве 

везане за псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да 

разуме и кприсуи 
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Perfect) 

- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и анализа 

неппзнаупг уексуа, кап 

и коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг за 

псеёаоа) 

-разгпвпр п пмиљеним 

писцима и коигама 

прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи 

грамауишке и лексишке 

сурукууре пбраѐене на 

шасу упкпм разгпвпра и 

дискусије п аууприма и 

коижевним делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на 

пдреѐену уему, да 

извуше биуне сувари из 

уексуа иизрази  свпј 

суав на дауу уему. (Dr 

Jekyll and Mr Hyde, The 

Shepherd boy) 

U10 Our interactive 

world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа инуернеуа  

-Ушеник акуивнп 

кприсуи пасив 

глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке 

изразе и - примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме мпдерних 

уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжениjе сурукууре у 
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-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву  кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 
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Unit 11 Life`s what you 

make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous и ппреди га 

са другим глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п биуним 

дпгаѐајима у оихпвпм 

живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п ппрпдици, 

усвајаое впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

-Ушеник усваја и 

акуивнп кприсуи 

Present Perfect 

Continuous, и ппреди 

га са другим 

глагплским временима 

везаним за прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији 

везанпј за ппрпдицу, и 

да искаже свпје 

мищљеое.  
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у свпјим 

изјавама и 

свакпдневнпм гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних  

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе 

у свпм свакпдневнпм 

гпвпру, али и крпз 

писане радпве.  

-Ушеник усваја 

впкабулар крпз 

анализу уексуа The 

wonders of our 

universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи 

Земљи и галаксији у 

кпјпј се пна налази. 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Business English 

Unit 5 Import-Export - 

Say 'Cheese' 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

усменпг гпвпра, 

псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних 

уексупва п 

 

 себи и свпм 

 пкружеоу. 
   

Ушеник је у суаоу да 

разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

сурушних уексупва 

ппсле некпликп 

слущаоа 

или уз ппмпё 

визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима), 

разуме брпјеве (цене) 

разуме ппщуи 

садржај и 

 

смисап краёих 

уексупва и 

 

схемауских 

приказа. 
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Unit 6 Travel Псппспбљаваое 

ушеника за 

краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на 

суранпм језику. 

 
 

Ушеник правилнп 

уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип себе и 

друге, 

акуивнпсуи, сиууације 

и 

дпгаѐаје, пписап ппсап 

и 

задужеоа. Ушеник је у 

суаоу да  

 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

 

 

Unit 7      Career 

prospects 

 
Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе медије 

кап извпре 

инфпрмација и 

развијају 

криуишкп 

мищљеое у вези 

са оима. 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

Ушеник је у суаоу 

да кприсуи 

садржаје 

медијске 

прпдукције 

намеоене ушеоу 

сураних језика  

(щуампани медији, 

аудип/видеп  

записи,кпмпаку диск, 

инуернеу иуд.),  

сасуавља крауак 

уексу 

(мејл, писмп) п 

пдгпварајуёпј уеми 

пище крауке ппруке 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

 



 1228 

писаое краёих 

уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 
  

релевануне за 

ппсап 

(месуп и уермини 

сасуанка), 

пище краёи уексу п 

себи и свпм 

пкружеоу 

пппуоава 

упиуник и 

фпрмулар где се 

ураже ппщирнији 

лишни и ппслпвни 

ппдаци. 

 
  

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). 

Криуишки и 

аргуменупванп 

ушесувује у размаураоу 

пувпрених пиуаоа за 

кпја је заинуереспван 

ппщуујуёи разлике у 

мищљеоу и 

инуересима и даје 

лишни дппринпс 

ппсуизаоу дпгпвпра. 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 
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ИСТПРИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Исуприја за други разред средоих сурушних щкпла - Иван М.Бециё 

Предме

у 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација 

са другим 

предмеуим

а 

 

Еврппа и 

свеу у 

другпј 

пплпвини 

XIX и 

ппшеукпм  

XX века 

Суицаое пснпвнпг знаоа ушеника за 

перипд друге пплпвине XIX и ппшеукпм  

XX века.Ппдизаое знаоа на вищи нивп 

п привреди,кулуури,науци и 

уехници,наушницима.Тесли,Пупину,Нпбе

лу на ппшеуку XX века.  

Пп заврщеуку пбраѐене уеме ушеници ёе биуи у 

суаоу да сагледају исупријски перипд пд средине 

XIX века дп ппшеука Првпг свеускпг рауа.Увиди 

знашај индусуријске ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,радикали

зма и спцијализма.Набрпји најважнија наушнп 

уехнишка дпсуигнуёа и схвауи пдлике 

свакпдневнпг живпуа 

Кппеуенције за 

живпунп 

ушеое,вещуину 

кпмуникација са 

разлишиуим 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

и инфпрмауишка 

писменпсу,рещав

а прпблеме кап и 

ушеое 

вещуине,сарадо

е са другима кпје 

су ппуребне 

шпвеку за живпу у 

демпкраускпм 

друщуву 

Српски 

језик 

Спциплпгиј

а 

Верпнаука 

Гепграфија 

Србија и 

Црна Гпра 

и Срби у 

Хазбущкпм 

и 

Псманскпм 

царсуву пд 

друге 

пплпвине 

XIX века дп 

Првпг 

свеускпг 

рауа 

 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј исуприји и српскпј држави 

пд средине XIX века дп Првпг свеускпг 

рауа.Пбјасниуи насуанак мпдерне 

српске државе и циљеве и циљеве 

српске државнпсуи.Исупријску улпгу 

знамениуих лишнпсуи и динасуија 

Пбренпвиё и Караѐпрѐевиё у развпју 

српске државнпсуи.Схвауиуи и разумеуи 

идеје мпдернпг дпба и оегпв знашај за 

развпј српске државе.Разумеуи пснпвне 

пдлике кулуура,привреде и 

свакпдневни живпу Срба пд XIX века  дп 

Првпг свеускпг рауа. 

Преппзнауи и разумеуи пснпвне пдлике перпда пд 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Схвауиуи 

пслпбпдилашке раупве 1875-1878.Балканске 

раупве,еврппска збиваоа и оихпв ууицај на развпј 

српске државнпсуи,српске државе пд пплпвине 

XIX века дп Првпг свеускпг рауа.Знауи на каруи 

пбјасниуи прпмене границе Српске државе и наёи 

на каруама месуа најважнијих биуака .Исуаёи 

знашај кулууре кпд Срба и пдлике и недпсуауке 

свакпдневнпг живпуа Срба пд ХИХ века дп Првпг 

свеускпг рауа. 

Први 

свеуски рау 

1914-1918 

гпдине 

Ппкущауи разумеуи меѐунарпдне 

пднпсе и узрпк Првпг свеускпг 

рауа.Щириуи знаоа п упку рауа,главним 

и прелпмним уренуцима.Схвауиуи 

сурпвпсу рауа кап главнпг узрпка 

ппнищуаваоа вреднпсуи 

Разумеуи меѐунарпдне пднпсе и узрпк избијаоа 

Првпг свеускпг рауа.Пписауи сам упк рауа и оегпве 

ппследице пп српски нарпд.Анализирауи прпмене 

дпгаѐаја у првпм свеускпм рауу.Схвауиуи 

ппследице рауних збиваоа,ревплуципнарна 

збиваоа и генпцид у Србији.Тумашиуи разлпге 
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цивилизације.Прпщириуи знаое п 

ушещёу Србије и Црне Гпре у Првпм 

свеускпм рауу.Разумеуи меѐунарпдне 

пднпсе,блпкпвску ппделу у свеуу кап и 

друщувене и кулуурне прилике. 

збпг кпјих је Србија ущла у Први свеуски рау кап и 

сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни успех 

1914.гпд.Пбјасниуи кулуурну суагнацију Србије и 

српскпг нарпда у Првпм свеускпм рауу. 

Свеу 

измеѐу два 

свеуска 

рауа 

 

Да схвауи ппследице Првпг свеускпг 

рауа,нпве меѐунарпдне пднпсе кап и 

друщувене,привредне и кулуурне 

прилике.Пбухвауа сазнаоа п нпвим 

друщувеним,привредним,пплиуишким 

прпменама и прпцесима измеѐу два 

свеуска рауа.Да разуме супрпунпсуи кпје 

су впдиле нпвпм свеускпм рауу.Вреднује 

ууицај исупријскпг наслеѐа у перипду 

измеѐу два свеуска рауа. 

Перипд пд 1914-1918 перипд рауних сурахпуа 

уппредиуи са перипдпм измеѐу два свеуска 

рауа,кап оегпву ппследицу на примеру 

СССР,Немашке,Иуалије,Француске,државама са 

разлишиуим друщувеним уреѐеоем.сагледауи и 

разумеуи ппследице упуалиуарних пплиуишких 

сисуема и идеја са разлишиуим пплиуишким 

идеплпгијама у меѐураунпм перипд.Знауи исуаёи 

два свеуска рауа-улпгу свакпдневнпг живпуа.Знауи 

навесуи главне уекпвине упг перипда измеѐу два 

свеуска рауа и оихпв знашај на савременп дпба. 
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Краљевина 

СХС у 

меѐураунп

м перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенсува кпд 

црквених великпдпсупјансувеника у XIX 

веку.Пбјасниуи знашај југпслпвенсува и 

сувараое краљевине СХС.Схвауиуи 

уренууак меѐунарпдних пднпса када 

насуаје каљевина СХС.прпщириуи знаоа 

п пдликама југпслпвенске државе 

измеѐу два свеуска рауа.Разумеуи знашај 

нарпда и оихпв пплпжај. Циљ бпрбе 

знамениуих лишнпсуи за сувараое СХС и 

оихпвп пплиуишкп делпваое.Дпбрп 

схвауиуи и сагледауи меѐунарпдни 

пплпжај Југпславије у перипду измеѐу 

два свеуска рауа. 

Пбразлпжиуи најважније мпуиве за сувараое 

Југпслпвенске државе,упшиуи знашај насуанка 

Југпслпвенске државе за српски нарпд.Увидеуи 

пдлике Југпслпвенске државе кап 

мпнархије.Пбјасни на исупријскпј каруи границе 

Југпслпвенске краљевине.Сагледај дубину и 

урајнпсу наципналних,верских и пплиуишких 

супрпунпсуи.Анализирај прпсвеунп-кулуурне 

прилике у краљевини Југпславији и оена кулуурнп 

умеунишка дпсуигнуёа.Исуакни пдлике 

свакпдневнпг живпуа друщувених слпјева у 

краљевини Југпславији. 
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Други 

свеуски рау 

 

 

Разумеваое меѐунарпднпг кпнуексуа и 

узпрка Другпг свеускпг 

рауа.Прпдубљиваое знаоа п упку рауа и 

оегпвим главним ппследицама.Рау кап 

узрпшник ппнищуаваоа 

вреднпсуи,људских уекпвина и 

цивилизације.Изушиуи знашај реши 

хплпкаусу кап и фенпмен сурпвпсуи 

Другпг свеускпг рауа.Ппсебну пажоу 

пбрауиуи унапреѐеоу знаоа п рауним 

збиваоима на улу Југпславије. 

Разуме узрпке меѐунарпдних пднпса и кпнфлику 

за избијаое Другпг свеускпг рауа,пписује упк 

Другпг свеускпг рауа.Навпди и анализира прпмене 

дпгаѐаја упкпм Другпг свеускпг рауа.Упшава 

ппсебнпсуи рауа у Југпславији и преппзнаје у оему 

ануипкупаупрску бпрбу,наципналну,верску и 

идеплпщку садржину.Зна да пбразлпжи дппринпс 

ануифащисуишке бпрбе и ппкреуа кап и дппринпс 

ппбеди савезника у Другпм свеускпм рауу.Упшава 

ууицај рауних збиваоа на умеунишкп и кулуурнп 

суваралащувп. 

Свеу ппсле 

Другпг 

свеускпг 

рауа 

Упшава рауне ппследице на 

друщувене,привредне и кулуурне 

прилике.Даје дппринпс унапреѐеоу 

знаоа п друщувеним, пплиуишким и 

привредним прпцесима друге пплпвине 

ХХ века. Пснпвна шиоеница је 

разумеваое главних пдлика хладнпг 

рауа. Исуише знашај декплпнизације и 

других ппкреуа еманууације. Сагледава 

ппследице пада Берлинскпг зида и 

распада СССР и јашаое Науп пакуа и 

оегпве агресивнпсуи. Прпщириваое 

знаоа п наушнп уехнплпщкпм напреуку 

и кулуурним дпсуигнуёима у 

савременпм свеуу. Прауи изазпве  

савременпг свеуа, глпбализацију, 

уерпризам, глад, бплесуи, екплпщке 

прпблеме. 

Схвауа слику свеуа ппсле Другпг свеускпг рауа. 

Преппзнаје пснпвне пдлике пплиуишкпг 

друщувенпг, привреднпг и наушнпг и кулуурнпг 

развпја ппсле рауа у свеуу. Уппреѐује пснпвне 

пдлике разлишиуих привредних сисуема у 

капиуалисуишким и кпмунисуишким државама у 

другпј пплпвини ХХ века. Иденуификује узрпке и 

ппследице хладнпраупвских сукпба. Разуме 

распрпсураоенпсу ппкреуа за пслпбпѐеое нација 

и маоинских група кап и оихпву угрпженпсу. 

Схвауа знашај ппследице ппраза идеје кпмунизма 

на крају ХХ века. Навпди и пбразлаже прпблеме 

савременпг свеуа. Исуише пдлике свакпдневнпг 

живпуа на разлишиуим прпсуприма и друщувеним 

срединама у свеуу. 
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Југпславија 

ппсле 

Другпг 

свеускпг 

рауа 

Суише нпва знаоа п државнпм и 

друщувенпм ппреуку Спцијалисуишке 

Југпславије.Сагледава меѐунарпдни 

пплпжај Југпславије друге пплпвине ХХ 

века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј федерацији.Упшава улпгу 

знамениуих лишнпсуи у 

кулуурнпм,пплиуишкпм и наушнпм 

живпуу Тиупве Југпславије.Ппкущава да 

разуме ппследице распада 

Југпслпвенске државе. Сагледава 

меѐунарпдни пплпжај савремене 

српске државе и упшава оене прпблеме. 

Инденуификује нарпде југпслпвенске државе кап 

и спцијалисуишке републике.Разуме меѐунарпдни 

пплпжај и сппљнппплиуишке пднпсе 

спцијалисуишке Југпславије.Исуише најзнашајније 

лишнпсуи кпје су ууицале на друщувенп-пплиуишка 

и кулуурна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи кулуурне,друщувене и пплиуишке 

ппследице несуанка СФРЈ. Разуме месуп и улпгу 

Србије у савременпм свеуу. Исуише знашај шлансува 

у меѐунарпдним прганизацијама. Преппзнаје 

прпблеме савремене српске државе. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде:мпнплпщка и дијалпщка меупда кап и демпнсурауивна меупда 

Насуавна средсува:учбеници и слике исуакнууих лишнпсуи-наушника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

И.Ц. 1.1.1 Разуме знашеое пснпвних исупријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кприсуи хрпнплпщке уермине и именује дпгаёаје из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С.1.1.3  Зна да исуакне знашајне лишнпсуи и прикупља разлишиуе извпре инфпрмација 

И.С.1.1.4 Преппзнаје друщувене ппјаве и прпцесе и исуише улпгу исупријских лишнпсуи у савременпм друщуву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира исупријске ппјмпве,кприсуи исупријску и гепграфску каруу,на кпјима зна да ппкаже исупријскп-гепграфски прпсупр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсуи за дпгаёаје из исуприје 

И.С.2.2.2. Анализира без присураснпсуи и уумаши исупријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измеёу ппјединих лишнпсуи у пднпсу оихпвпг и савременпг исупријскпг кпнуексуа-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Щуп је вепма биунп зна да криуишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщуе и наципналне исуприје 

И.С 3.2.3 Сампсуалнп пбјащоава,ппсуавља пиуаоа,даје пдгпвпре и аргуменупванп и шиоенишнп брани изнеуе закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсуалнп анализира савремене дпгаёаје 
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И.С 3.3.1 На пснпву суешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

лу
ур

а 

Пснпвни ликпвни елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

елеменуима 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне елеменуе 

(линију, кпмппзицију, 

бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

Пснпвне ликпвне дисциплине 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

дисциплиама 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне дисциплине 

Пснпвне ликпвне уехнике  

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне уехнике 

(вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са 

уепријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – визуелни медији 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

Кприсуи пснпвне 

аудип-визуелне 

медије (сниме и 

мпнуирају 

фпупграфију, звук; 
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Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за 

свпје ппуребе у 

будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 
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ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё, Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000). Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

Рубин, П. (1999). Кпщарка – меупдика и уехника. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи и уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални рад на 

оима 

 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за бављеоем 

физишким акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  
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СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за бављеоем 

физишким акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое ппкреупм и 

дпживљаваое есуеуских 

вреднпсуи ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких задауака 

у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у прганизпвани 

сисуем припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, сппрускп-

рекреауивних или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Мауемауика 2,збирка задауака и уесупва за 1.разред гимназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 1 и 

2,збирка рещених задауака за 1. и 2.разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1.Суепенпваое и 

кпренпваое 

 

Прпщириваое знаоа 

п суепенпваоу и 

кпренпваоу 

• наведе свпјсува пперација са 

суепенима и примени их у 

урансфпрмацијама 

једнпсуавнијих 

израза 

• наведе свпјсува пперација 

са кпренима и примени их у 

урансфпрмацијама 

једнпсуавнијих 

израза 

• раципналище именилац 

разлпмка 

у једнпсуавним слушајевима 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Рещаваое прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсувпм 

и инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физикпм 
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• дефинище ппјмпве 

имагинарна 

јединица и кпмплексан брпј 

• сабере, пдузме, ппмнпжи и 

ппдели 

два кпмплексна брпја 

• пдреди кпнјугпван брпј даупг 

кпмплекснпг брпја 

• израшуна мпдуп кпмплекснпг 

брпја 

2.Квадрауна 

једнашина и 

квадрауна функција 

 

 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п квадраунпј 

једнашини и 

квадраунпј 

функцији 

• рещи неппупуну квадрауну 

једнашину у скупу R 

• наведе пример квадрауне 

једнашине кпја нема рещеоа у 

скупу R 

• примени пбразац за 

рещаваое 

квадрауне једнашине 

• пдреди прирпду рещеоа 

квадрауне 

једнашине 

• расуави квадрауни уринпм 

• скицира и анализира график 

квадрауне функције (да 

прпшиуа 

нуле функције, максимум 

или минимум, инуервале 

мпнпупнпсуи) 

• рещи једнпсуавну квадрауну 

неједнашину 

3.Експпненцијална и 

лпгариуамска 

функција 

•Уппзнаваое 

пснпвних пспбина 

експпненцијалне и 

лпгариуамске 

функције 

• Примена суешених 

• прикаже аналиуишки, 

уабеларнп 

и графишки експпненцијалну 

функцију 

• рещи једнпсуавније 

експпненцијалне једнашине 
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знаоа на рещаваое 

једнпсуавнијих 

експпненцијалних 

и лпгариуамских 

једнашина 

 

 

• прикаже аналиуишки, 

уабеларнп и 

графишки лпгариуамску 

функцију 

• пбјасни щуа је лпгариуам, 

наведе и примени правила 

лпгариумпваоа при 

урансфпрмацији једнпсуавних 

израза 

• рещи једнпсуавније 

лпгариуамске 

једнашине 

• кприсуи калкулаупр за 

пдреѐиваое 

вреднпсуи лпгариуама 

4.Елеменуи 

уригпнпмеурије 

 

 

• Разумеваое 

пснпвних 

уригпнпмеуријских 

функција и 

иденуишнпсуи 

• Псппспбљаваое 

за примену 

уригпнпмеуријских 

функција у реалним 

прпблемима 

• Уппщуеое ппјма 

угла 

• радијанска мера 

угла 

• адиципна уепрема 

• урансфпрмације 

двпсурукпг угла у 

једнпсуруки 

• једнпсуавније 

уригпнпмеуријске ј-не 

• дефинище пснпвне 

уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла 

• израшуна пснпвне 

уригпнпмеуријске функције 

пщурпг угла правпуглпг урпугла 

када су дауе две суранице 

• кпнсуруище пщуар угап 

акп је ппзнауа једна оегпва 

уригпнпмеуријска функција 

• наведе пснпвне 

уригпнпмеуријске 

иденуиуеуе и примеоује их 

у пдреѐиваоу вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција 

акп 

је ппзнауа вреднпсу једне пд 

оих 

• наведе вреднпсуи 

уригпнпмеуријских функција 

каракуерисуишних углпва (пд 
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30°, 

45°, 60°) и са калкулаупра 

прпшиуа 

вреднпсуи за псуале пщуре 

углпве и пбрнууп (пдреѐује 

пщуар 

угап акп је ппзнауа вреднпсу 

уригпнпмеуријске функције) 

• примени елеменуе 

уригпнпмеурије 

правпуглпг урпугла на 

рещаваое пракуишних 

прпблема 

•уме да прпшиуа са 

уригпнпмеуријске кружнице 

вреднпсу ма кпг 

угла,примеоује адиципну 

уепрему 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:рпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Насуавна средсува:уабла,збирка,учбеник,писани мауеријал,уаблеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.1.2.    2.МА.1.1.5.    2.МА.1.1.6.    2.МА.1.2.3.    2.МА.1.2.7.    2.МА.2.1.2.    2.MA.2.1.5.    2.МА.2.1.7.    2.МА.2.2.2.    2.МА.2.2.5.  
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РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Никпла Клем, Рашунарсувп и инфпрмауика 2, учбеник за гимназије, Завпд за учбенике 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

 

РАШУНАРСКА 

ГРАФИКА 

уппзнају принципе предсуављаоа 

и пбраде цруежа и слика на 

рашунару и пвладају уехникама 

кприщёеоа једнпг пд графишких 

прпграма за пбраду цруежа и 

слика 

Ушеник ёе знауи да: 

разликује векупрску пд расуерске 

графике 

ради са слпјевима, ефекуима, маскама, 

исецаое, брисаое, кппираое делпва 

слике, дпдаваое уексуа,израда ГИФ-

анимације 

цруа пбјекуе, врщи урансфпрмације, 

уклапа их, дпдаје уексу и щуампа цруеж 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Дигиуална 

кпмпеуенција 

 

Кпмуникација 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое  

 

 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Енглески језик 

Ппслпвна екпнпмија 

Ликпвна кулуура 

Мауемауика 

Маркеуинг  у 

ууризму и 

угпсуиуељсуву 

Предузеунищувп 

 
 

МУЛТИМЕДИЈА 

 

уппзнају разлишиуе прпграме за 

пбраду , снимаое и мпнуажу 

звука, видеа и слике 

Ушеник ёе знауи : 

фпрмауе звука и видеа 

да сними звук и сашува 

да мпнуира разлишиуе мулуимедијалне 

елеменуе 

да ппсуави видеп на веб 

 

 

ЛПКАЛНЕ 

РАШУНАРСКЕ 

МРЕЖЕ 

 

разумеју принципе 

функципнисаоа инуернеуа, 

лпкалних мрежа и псппспбе се за 

кприщёеое мрежних ресурса и  

инуернеу сервиса  

Ушеник ёе суеёи знаоа : 

п архиуекуури и уппплпгији рашунарских 

мрежа 

п преднпсуима умрежаваоа 

кпји ппсап пбављају Инуернеу-

прпвајдери 

каракуерисуике пснпвних уехнплпгија 

присуупа Инуернеуу 

адресираое на Инуернеуу 

принципе функципнисаоа Инуернеуа 

шему служе Инуернеу прпупкпли 

какп да ппвеже рашунар са Инуернеупм 
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НАПРЕДНП 

КПРИЩЋЕОЕ 

ИНТЕРНЕТА 

 

савладају напредне уехнике 

кприщёеоа инуернеуа кап щуп су 

дељеое дпкуменауа на вебу, рад 

на вебу са дпкуменуима иуд. 

Ушеник ёе знауи да:  

преузме и ппсуави фајлпве на Google 

drive 

кприсуи Google documents или Office 

online 

ппсуави фајлпве на блпг 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

НА ИНТЕРНЕТУ 

 

 

уппзнају нашине израде веб 

презенуација и псппспбе се за 

израду једнпсуавнијих 

презенуација 

 

пбјасни ппјам Web site, blog, rss, URL, 

Хипер уексу (HTML, XML, CSS...) 

кприсуи  алауе за израду Web 

презенуације WYSIWYG и HTML едиупре  

кприсуи ппсуупак прављеоа 

презенуација  

изради Web сураницу 

ппвеже вище Web сураница 

примени пснпвна знаоа из маркеуинга 

дизајнира инуернеу презенуацију 

изради инуернеу презенуацију 

ппсуави презенуацију на инуернеу 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: групни, индивидуални,фрпнуални 

Насуавне меупде: демпнсурауивни, пракуишан рад , мпнплпщкп – дијалпщка, радни лисуиёи, вербални, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: кабинеу инфпрмауике, рашунари, щуампаш, уабла, креда 
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ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 У

вп
д

 
-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
физишке гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу физишке 
гепграфије у сисуему 
наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај физишке 
гепграфије  
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
физишке гепграфије 
у сисуему наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају физишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка рещеоа 
за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 П
р

и
р

п
д

н
и

 р
ес

ур
си

 
 

Суицаое знаоа п 
прирпдним 
ресурсима 
Прпщириваое 
знаоа п 
пбнпвљивим 
ресурсима 
Прпщириваое 
знаоа п 
непбнпвљивим 
ресурсима 
 

Уме да наведе прирпдне ресурсе 
Дефинище пбнпвљиве ресурсе 
Навпди непбнпвљиве ресурсе 
Пбјащоава кприщёеое пбнпвљивих и 
непбнпвљивих извпра 
 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое - Акуивнп 
кпнсуруище знаое; упшава 
сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд 
неппзнаупг, биунп пд небиунпг; 
уме да резимира и елабприра 
пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и ппщуује 
другашије кулууре и урадиције 
и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, задауку и циљевима гепграфије прирпдних ресурса. 
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних  елеменауа гепграфскпг прпсупра на физишке 
прпцесе на Земљи и фпрмираое пбнпвљивих и непбнпвљивих извпра енергије 

 Зе
м

љ
и

щ
уе

 и
 

м
и

н
ер

ал
н

и
 

р
ес

ур
си

 
 

Прпщиреое 
пснпвних знаоа п 
земљищуу и 
минералним 
ресурсима 
Суицаое знаоа п 
ууицају минералних 
ресурса на 
екпнпмију 

Пбјащоава факупре кпји ууишу на 
сувараое раззлишиуих уиппва земљищуа 
Разуме какп земљищуе ууише на биљни 
свеу 
Упшава разлишиуе минералне ресурсе у 
свеуу  

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 

Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище 
знаое; упшава сурукууру 
градива, акуивнп селекуује 
ппзнауп пд неппзнаупг, биунп 
пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву – 
Изражава на афирмауиван 
нашин свпј иденуиуеу и ппщуује 
другашије кулууре и урадиције 
и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 

 Ен
ер

ге
уи

ка
 

 

Развијаое свесуи п 
енергеуским 
извприма 
Прпщиреое знаоа п 
разлишиуим 
извприма енергије 
Суицаое знаоа п 
ууицају енергеуике 
на живпу људи 
 

Дефинище ппјам енергеуике 
Лпцира на каруи месуа са знашајним 
енергеуским ресурсима 
Пбјащоава разлишиуе разлишиуе 
енергеуске ресурсе 
Пбјащоава ппделу енергеуских извпра 
Разуме ууицај шпвека на смаоеое 
енергеуских ресурса 

Фрпнуални пблик 
рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске каруе 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава  знашај енергеуике земљищуа и минералних ресурса за 
живпу шпвека и пшуваоа живпуне средине 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Дидакуишкп-
меупдишка 
рещеоа за 
псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 П
ке

ан
и

 и
 в

п
д

а 
у 

С
ве

уу
 к

ап
 п

р
и

р
п

д
н

и
   

   
   

р
ес

ур
с 

 
Развијаое свесуи п 
знашају свеускпг 
мпра за живпу и рад 
људи 
Прпщиреое знаоа п 
ппдземним и 
ппврщинским 
впдама 
Суицаое знаоа п 
ууицају шпвека на 
впдне ресурсе 
 

Дефинище ппјам Свеускпг мпра 
Лпцира на каруи пснпвне 
каракуерисуике: пкеана, мпра, залива, 
мпреуза 
Пбјасни разлишиуе вреднпсуи салиниуеуа 
и уемпераууре у пднпсу на гепграфски 
пплпжај 
Пбјасни креуаое мпрске впде 
Дефинище ппјмпве: издан, извпр, 
уермпминералне впде 
Дефинище пснпвне елеменуе впдпупка: 
решни слив, решни сисуем, решна мрежа 
Пбјащоава ппсуанак и ппделу језера 
Пбјащоава анурпппгени ууицај на впдне 
ресурсе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава  знашај свеускпг мпра за живпу и рад људи и ууицај 
шпвека на впдне ресурсе  
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 К
л

и
м

а 
и

 щ
ум

е 
 

Прпщиуеое 
пснпвних знаоа п 
факуприма и 
елеменуима климе 
Суицаое знаоа п 
ууицају климе на 
живпу људи 
Развијаое свесуи п 
закпниупсуима 
расппреда биљнпг и 
живпуиоскпг свеуа 
на земљи 

Зна да пбјасни факупре кпји ууишу на 
климу 
Зна да наведе елеменуе климе 
Зна временске и климауске елеменуе 
кпји ууишу на здравље шпвека 
Зна какп време ууише на прганизам 
шпвека 
Зна савремене прпмене у аумпсфери и 
оихпв ууицај на здравље људи 
(загаѐеое, климауске неппгпде) 
Навпди защуиёене биљне и живпуиоске 
врсуе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 Ппщуе 

пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи ууицај климе на биљни и на живпуиоски свеу , кап и на шпвека 

 Н
ау

шн
п

-у
ех

н
п

лп
щ

ки
 п

р
п

гр
ес

 
и

  п
р

и
р

п
д

а 
 

Прпщиреое 
пснпвних знаоа п 
наушнп-уехнплпщкпм 
прпгресу и прирпди 
Суицаое знаоа п 
ууицају уехнике на 
шпвекпву пкплину 
Развијаое свесуи п 
закпниупсуима 
прирпде 

Пбјащоава узрпке наушнп-уехнплпщких 
прпцеса кпји ууишу на климу 
Навпди наушнп-уехнплпщких прпцеса 
кпји ууишу на прирпду 
Пбјащоава какп наушнп-уехнплпщки 
прпцесу кпји ууишу на здравље људи 
Навпди защуиёене биљне и живпуиоске 
врсуе 

Фрпнуални 
пблик рада 
Инуеракуивна 
насуава 
Кприщёеое 
гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи ууицај наушнп-уехнплпщких прпцеса на прирпду 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ФИЗИКА 

ЛИТЕРАТУРА: МИЛАН П. РАСППППВИЋ, ТАТЈАНА М. БПБИЋ : ФИЗИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШЕТВПРПГПДИЩОИХ СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА, ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ, БЕПГРАД,  2016. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
И

ЗИ
К

А
 

 

МАГНЕТНП ППЉЕ 

 

-уппзнаваое са пснпвним 

јединицама и 

дефиницијама везаним 

за пбласу 

-разумеваое насуанка 

магнеунпг ппља и 

елекурпмагнеуне 

индукције 

-ушеници мпгу да 

правилнп ураде задауке 

средоег нивпа уежине  

-разумеваое принципа и 

закпна у вези са 

магнеуним ппљем и 

оихпва примена при 

рещаваоу прпблема 

 

 -разуме дефиниције и мпже да 

ппнпви фпрмуле 

-разуме ппјаву елекуришне 

сурује 

- рещава разлишиуе прпблеме 

везане за магнеунп ппље 

-фпрмулище наушна пбјащоеоа 

и дпнпси закљушке 

-кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-рещаваое 

прпблема 

-сарадоа 

 

 

 

 

 

 

 

-мауемауика 

-хемија 

-биплпгија 

 

 

ПСЦИЛАЦИЈЕ 

 

-развијаое знаоа п 

псцилаупрнпм креуаоу  

-ушеници мпгу да 

правилнп ураде задауке 

средоег нивпа уежине са 

правилнпм уппуребпм 

јединица 

-ушеници разумеју у 

ппупунпсуи фпрмуле за 

псцилаупрнп креуаое и 

примеоују их у изради 

-разуме псцилаупрнп креуаое, 

ппделу, пснпвне јединице и 

присусувп псцилација у реалнпм 

живпуу 

-навпди пснпвне велишине кпје 

пписују хармпнијскп 

псцилпваое -дефинище 

мауемауишкп клаунп 

-израшунава велишине везане за 

пву пбласу 
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задауака 

-разумеваое ппделе 

псцилаупрнпг креуаоа 

 

ТАЛАСИ 

 -уппзнаваое са 

пснпвним јединицама и 

дефиницијама везаних за 

пбласу 

-разумеваое уаласнпг 

креуаоа 

-класификација 

разлишиуих врсуе уаласа 

-разумеваое ппјаве 

звука и оегпвих пспбина  

-разумеваое 

елекурпмагнеуних уаласа 

и оихпве ппделе и 

примене 

-правилнп рещаваое 

задауака везаних за дауу 

пбласу 

-разуме уаласнп креуаое 

-пбјащоава пснпвна свпјсува 

механишких уаласа 

-дефинище и зна фпрмуле за 

пснпвне велишине везане за 

механишке уаласе 

-пбјащоава свпјсува звушних 

уаласа 

-разуме ппјаву 

елекурпмагнеуних уаласа и зна 

оихпву ппделу и примену 

-израшунава велишине везане за 

дауу пбласу 

 

ПСНПВИ КВАНТНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

-усвајаое пснпвних 

ппјмпва квануне физике  

-развијаое знаоа п 

уаласним свпјсувима 

шесуица 

 

 

-пбјащоава ппјам квануа 

енергије и фпупна 

-разуме квануну прирпду 

елекурпмагнеунпг зрашеоа  

-пбјащоава фпупелекуришни 

ефекау и оегпву примену  

-пбјащоава уаласна свпјсува 

шесуица и дуалисуишку прирпду 

свеулпсуи 

 

ПСНПВИ АТПМСКЕ 

И НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

 

-развијаое пснпвних 

ппјмпва квануне уеприје 

аупма и мплекула  

-развијаое свесуи п 

ппследицама кпје насуају 

при инуеракцији 

радипакуивнпг зрашеоа 

-пписује сурукууру аупма -

пбјащоава насуанак зрашеоа из 

аупма 

 -пбјащоава рендгенскп 

зрашеое и оегпву примену 

-пбјащоава принцип рада и 

примену ласера 
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са живим укивпм 

-разумеваое важнпсуи 

защуиуе живпуне 

средине пд разлишиуих 

врсуа елекурпмагнеунпг и 

радипакуивнпг зрашеоа 

-пписује сурукууру аупмскпг 

језгра  

-пбјащоава прирпдну 

радипакуивнпсу, врсуе 

радипакуивнпг зрашеоа, 

нуклеарне реакције и оихпву 

примену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде: меупда усменпг излагаоа, дијалпщка, меупда писаних радпва, меупда пракуишнпг рада 

Насуавна средсува: уабла, креда, прибпр за лабпраупријске вежбе 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа физика 

Пснпвни нивп: МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.1.3.6. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.1.1.1. , 2.ФИ.1.1.2. , 2.ФИ.1.1.6.  

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.1.5.1.  

                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.1.5.2., 2.ФИ.1.5.3. ,  2.ФИ.1.5.4., 2.ФИ.1.5.5., 

Средои нивп:   МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.2.3.1., 2.ФИ.2.3.5. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.2.1.1. , 2.ФИ.2.1.2., 2.ФИ.2.1.5. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.2.1.4.  

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.2.5.3.  

                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.2.5.4., 2.ФИ.2.5.5.  

Напредни нивп: МАГНЕТНП ППЉЕ 2.ФИ.3.3.5. 

                        ПСЦИЛАЦИЈЕ 2.ФИ.3.1.3. , 2.ФИ.3.1.4., 2.ФИ.3.1.5. 

                             ТАЛАСИ        2.ФИ.3.1.3., 2.ФИ.3.1.4., 

                             ПСНПВИ КВАНТНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.3.5.2. , 2.ФИ.3.5.4. 

                             ПСНПВИ АТПМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ  2.ФИ.3.5.2. 
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ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  В. Павлпвиё, Р. Маркпвиё "Прганска хемија за II или III или IV разред средое щкпле" ЗУНС, Бепград, 2008. и 

                                   М. Јпвеуиё "Непрганска хемија за 1. и 2. разред средое щкпле", ЗУНС, Бепград, 2008. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа 

Исхпди ушеоа 

Ушеник ёе мпёи да : 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

 

МЕТАЛИ 

 

 

 

 

 

 

-Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава; 

-Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу; 

-Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима. 

 

 

-Пписује налажеое меуала  у 

прирпди; 

-навпди најважније легуре и 

пписује оихпва свпјсува; 

-навпди примену меуала у 

свакпдневнпм живпуу и суруци; 

-Преппзнаје непрганска 

једиоеоа знашајна у 

свакпдневнпм живпуу и суруци 

на пснпву назива и фпрмуле и 

ппвезује свпјсува и примену уих 

једиоеоа; 

-Уппреѐује реакуивнпсу меуала 

науријума, магнезијума, 

алуминијума, калијума, 

калцијума са впдпм и 

кисепникпм; 

-Пище једнашине пксидације 

меуала са кисепникпм; 

-разликује киселе, базне и 

неууралне пксиде на пснпву 

реакције пксида са впдпм, 

киселинама и базама и 

-пписује оихпв ууицај на 

живпуну средину . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу; 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини; 

-сарадоа; 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

-рещаваое прпблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ 

-Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

Пписује налажеое прелазних 

меуала  у прирпди; 
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 једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу и   

-Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима . 

-навпди најважније легуре и 

пписује оихпва свпјсува; 

-навпди примену прелазних 

меуала свакпдневнпм живпуу и 

суруци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 сарадоа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМЕТАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава; 

-Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу;   

-Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима. 

 

-пписује каракуерисуишна 

свпјсува немеуала, 

-пписује налажеое немеуала  у 

прирпди; 

-навпди најважнија једиоеоа и 

пписује оихпва свпјсува; 

-навпди примену немеуала 

свакпдневнпм живпуу и суруци. 

-Преппзнаје непрганска 

једиоеоа знашајна у 

свакпдневнпм живпуу и суруци 

на пснпву назива и фпрмуле и 

ппвезује свпјсува и примену уих 

једиоеоа; 

-Уппреѐује реакуивнпсу 

немеуала -Пище једнашине 

реакција меуала са кисепникпм 

и меуалима; 

-разликује киселе, базне и 

неууралне пксиде на пснпву 

реакције пксида са впдпм, 

киселинама и базама   

-пписује оихпв ууицај на 

живпуну средину  

УВПД У ПРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 

Суицаое знаоа п 

пснпвним ппјмпвима: 

Пбјасни свпјсува прганских 

једиоеоа; 
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 прганска једиоеоа, 

угљеник и 

функципнална група. 

-зна разлику измеѐу прганских 

и непрганских једоеоа; 

 -Пбјасни свпјсува угљеникпвпг 

аупма у прганским 

мплекулима;  

-Схвауи ппјам функципналне 

групе и разликује врсуе 

прганских једиоеоа. 

-Навпди класификације 

прганских једиоеоа (према 

елеменуарнпм сасуаву, уипу 

хемијских веза и 

функципналним групама) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 -рещаваое прпблема; 

 -дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

УГЉПВПДПНИЦИ 

 

УГЉПВПДПНИЦИ 

Суицаое знаоа п 

алифауишним и 

арпмауишним 

угљпвпдпницима. 

-Пбјасни зависнпсу хемијских 

свпјсуава прганских једиоеоа 

пд сурукууре оихпвих    

мплекула  

-Илусурује примерима 

биплпщки знашај прганских 

једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм живпуу 

-Пбјасни нпменклаууру, 

дпбијаое, пспбине и примену: 

алкана, алкена, алкина 

арпмауишних угљпвпдпника; 

-Да зна ппреклп, сасуав и 

прпизвпде пд нафуе. 

 

 

ПРГАНСКА 

КИСЕПНИШНА 

ЈЕДИОЕОА 

Суицаое знаоа п 

хидрпксилним, 

карбпнилним и 

карбпксилним 

једиоеоима, и 

оихпвпј примени. 

-Суицаое знаоа п 

мпнп-, ди- и 

пплисахаридима и 

Пбјасни нпменклаууру, 

дпбијаое, пспбине и примену: 

алкпхпла и фенпла, алдехида и 

кеупна, карбпксилних киселина 

и деривауа карбпксилних 

киселина. 

-Да зна пспбине, знашај и 

налажеое глукпзе, фрукупзе, 

сахарпзе, скрпба, гликпгена и 
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оихпвпј примени. 

 

целулпзе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРГАНСКА АЗПТНА 

ЈЕДИОЕОА 

Суицаое знаоа п 

аминима 

аминпкиселинама и 

оихпвпј примени и 

знашају у живпм свеуу. 

Пбјасни нпменклаууру, 

дпбијаое, пспбине и примену: 

амина и аминпкиселина, кап и 

оихпву улпгу у живим 

прганизмима. 

 

ВИТАМИНИ, 

ХПРМПНИ, 

АЛКАЛПИДИ, 

АНТИБИПТИЦИ 

 

Суицаое знаоа п 

виуаминима, 

хпрмпнима, 

алкалпидима и 

ануибипуицима и 

оихпвпј примени и 

знашају у живпм свеуу. 

-Пбјасни пспбине, знашај и 

улпге:  виуамина, хпрмпна, 

алкалпида и ануибипуика. 

-Да разуме ппследице 

неправилнпг кприщёеоа 

ануибипуика, хпрмпна и 

алкалпида кпд људи и 

живпуиоа. 

-Да зна правилнп да рукује 

намирницама у циљу пшуваоа 

виуамина у оима. 

 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ 

ЗАГАЂЕОА ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 

-Развпј пдгпвпрнпг 

суава према 

кприщёеоу супсуанци 

у свакпдневнпм 

живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

-Разумеваое и 

прпсуѐиваое нашина 

пдлагаоа и 

унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша 

живпуне средине 

 

 

-зна пснпвне каракуерисуике 

биплпщки важних прганских 

једиоеоа; 

-навпди најшещёе извпре 

загаѐиваоа аумпсфере, впде и 

ула 

-разуме знашај защуиуе 

живпуне средине. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 
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пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.   2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2  2 ХЕ.1.4.3.    2 ХЕ.1.4.4 

 2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2.ХЕ.2.2.1  2.ХЕ.2.2.1. 2.ХЕ.2.2.2.  2.ХЕ.2.2.3.  2.ХЕ.2.2.5. 2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2    2.ХЕ.2.3.3    2.ХЕ.2.3.4   2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1   2 ХЕ.3.1.2   ХЕ.3.1.3    2ХЕ.3.2.4   2ХЕ.3.3.1   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.4.2   2.ХЕ.3.4.3   2.ХЕ.3.5.1   2.ХЕ.3.5.2 

 

БИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:  Биплпгија за II разред угпсуиуељскп –уурисуишке щкпле Мр Кауица Паунпвиё  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

БИПЛПГИЈА 

Разнпврснпсу живпг 

свеуа 

 

-Уппзнаваое са предмеупм 

и знашајем  разнпврснпсуи 

живпг свеуа 

-Прпщириваое знаоа п 

пспбинама живих биёа и 

нивпима прганизације 

биплпщких сисуема 

-дефинище  прпушаваое живпг свеуа 

 

-наведе главне пспбине живих биёа и 

нивпе прганизације биплпщких 

сисуема 

 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-Кпмуникација 

-Пдгпвпран пднпс према 

пкплини 

 

 

Екплпгија, 

Исхрана, 

Кулинарсувп, 

Хемија  

 

Царсувп биљака 

 

 

-Уппзнаваое са пснпвним 

пспбинама вегеуауивних и 

репрпдукуивних прганима 

биљака 

- ууврѐиваое и 

прпдубљиваое знаоа п 

биљним прганима 

- ушеници уреба да упше све 

делпве цвеуа, врсуе цвасуи 

кап и разлику измеѐу 

-пбјасни  заједнишке каракуерисуике 

живих биёа 

-пбјасни граѐу биљних укива 

-пбјасни граѐу вегеуауивних  и 

репрпдукуивних пргана биљака 

-пбјасни прпцес фпупсинуезе и 

уранспирације 
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једнппплних и двппплних 

цвеупва кприсуеёи 

прирпдни мауеријал 

 

 

 

 

Биљке  кпје се 

најшещёе кприсуе за 

исхрану 

 

-Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним врсуама 

жиуарица, ппврёа, впёа, 

гљива, арпмауишних и 

зашинских биљака и 

оихпвим знашајем за 

исхрану шпвека 

 

-пбјасни знашај жиуарица 

-пбјасни ппделу ппврёа  и оихпв 

знашај у исхрани шпвека  

-пбјасни ппделу впёа и оихпв знашај 

у исхрани шпвека 

-пбјасни знашај сампниклих јесуивих 

биљних врсуа и оихпв знашај у 

исхрани шпвека 

-пбјасни знашај арпмауишних биљака  

-пбјасни знашај зашинских биљака у 

исхрани 

 

 

Царсувп  живпуиоа 

 

-уппзнаваое ушеника са 

ппделпм на бескишмеоаке 

и кишмеоаке 

-исуражује пспбине живих биёа и 

оихпвп груписаое према 

заједнишким пспбинама 

Живпуиое кпје се 

најшещёе кприсуе  за 

исхрану 

 

-уппзнаваое ушеника са 

живпуиоама кпје се 

кприсуе у исхрани 

-пбјасни улпгу и знашај бескишмеоака 

у исхрани шпвека 

-пбјасни ппделу риба, оихпву граѐу и 

нашин живпуа кап и знашај риба у 

исхрани шпвека 

-пбјасни ппделу пуица, оихпву граѐу 

и нашин живпуа кап и знашај пуица у 

исхрани шпвека 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ.1.1.2 БИ.1.2.3, БИ. 1.2.4, БИ 1.2.1, БИ.1.2.2, БИ.1.2.6 

Средои нивп: БИ.2.1.4, БИ 2.2.3, БИ 2.3.1, БИ.2.6.3..БИ.2.1.1. 

 Напредни нивп:БИ.3.1.2. БИ.3.2.1, БИ.3.2.3  
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ЕКПНПМИКА И ПРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

ЛИТЕРАТУРА: Екпнпмика и прганизација предузеёа за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Љиљана Кпсар, издаваш : Завпд за 

учбенике, Бепград, 2007 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

К
А

 И
 П

Р
ГА

Н
И

ЗА
Ц

И
ЈА

 П
Р

ЕД
У

ЗЕ
Ћ

А
 

Ппјмпвнп пдреѐеое 

екпнпмике и 

прганизације 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

екпнпмикпм и пргани- 

зацијпм предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище екпнпмику кап науку 

-дефинище прганизацију кап науку 

-ппзнаје циљеве изушаваоа 

екпнпмике и прганизације пре- 

дузеёа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

Ппслпвна екпнпмија, 

рашунпвпдсувп, пснпве 

ууризма и 

угпсуиуељсува, 

предузеунищувп 

Ппјам предузеёа 
Уппзнаваое ушеника са 

предузеёима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище угпсуиуељскп и 

уурисуишкп предузеёе и оихпве 

задауке 

-ппзнаје каракуерисуике угпсуи- 

уељскпг и уурисуишкпг предузеёа 

Средсува предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

ппслпвним средсувима 

 предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище средсува угпсуиуе- 

љскпг и уурисуишкпг предузеёа 

-ппзнаје пблике и ампруизацију 

пснпвних средсуава 

-ппзнаје пблике пбруних средсу. 

Извпри средсуава 

Уппзнаваое ушеника са 

извприма средсуава 

предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище извпре средсуава 

-разликује сппсувене и ууѐе извпре 

средсуава 

Расхпди предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

расхпдима предузеёа и 

калкулацијпм цене 

прпизвпда и услуга 

 Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище уурпщке, урпщкпве и 

расхпде предузеёа 

-разликује ппјмпве: уурпщке, 
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 урпщкпве и расхпде предузеёа 

-ппзнаје врсуе урпщкпва 

-ппзнаје каракуерисуике урпщк. 

-израѐује калкулацију 

-разликује врсуе калкулација 

-ппзнаје специфишнпсуи пбра- 

шуна урпщкпва и ууврѐиваое цена у 

ууризму и угпсуиуељсуву 

сиууације 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

Резулуауи рада и 

расппдела 

Уппзнаваое ушеника са 

резулуауима рада и 

расппделпм 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище укупан прихпд 

-разликује прихпде предузеёа 

-ууврѐује резулуауе предузеёа 

-ппзнаје нашин расппреѐиваоа 

резулуауа предузеёа (дпбиуак, 

губиуак) 

Мерила успещнпсуи 

ппслпваоа 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

мерилима успещнпсуи 

предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище мерила успещнпсуи 

-ппзнаје прпдукуивнпсу рада 

-ппзнаје екпнпмишнпсу рада 

-ппзнаје ренуабилнпсу рада 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 
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КУВАРСТВП СА ПРАКТИШНПМ НАСТАВПМ 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп са пракуишнпм насуавпм,ППРТИЋ МИЛИЈАНКП И ВУКИЋ МИЛПРАД 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Куварсувп 

са 

пракуишнп

м 

насуавпм 

уеприја и 

пракса 

Бисуре супе и 

улпщци за супу 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за а припрему, примену и 

издаваое бисурих и гусуих 

супа  

Пп заврщеуку ушеник ёе биуи у суаоу 

да наведе врсуу супа, наведе 

намирнице за припрему, кпмбинује 

намирнице,ппище нашине сервираоа 

и калкулацију, припреми намирнице, 

измери намирнице;сервира, израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију;израѐује ппнуду и прима 

ппручбину бисурих супа 

Ушеник развија свесу п 

 знашају куварсува. 

. Ппвезује суешена 

знаоа са српдним 

наушним и предмеуним 

садржајима. Негује 

вещуину кпмуникације, 

сампсуалнп кприщёеое 

прпсуприја, ппреме, 

мащина, алауа, ппсуѐа и 

фпрми. Суише 

пдгвпрнпсу да кап 

индивидуа дппринесе 

изградои квалиуеуније 

примене живпуних 

намирница у куварсуву кап 

и примену НАССР 

суандарда. 

 

Здравсувена 

кулуура 

- Исхрана 

- Хемија 

- Пснпве 

услуживаоа 

- Наципналне 

кухиое 

- Екпнпмика и 

прганизација 

уурисуишких и 

угпсуиуељских 

предузеёа 

 

Кпнспме и улпщци 

за кпнспме 

 

 

Ппуажи  

Шпрбе 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за а припрему, примену и 

издаваое 

кпнспмеа.ппуажа, шпрби 

Пп заврщеуку ушеник ёе биуи у суаоу 

да наведе врсуе упплих предјела, 

наведе намирнице за припрему, 

кпмбинује намирнице,ппище нашине 

сервираоа и калкулацију, припреми 

намирнице, измери 

намирнице;сервира, израѐује пснпвни 

нпрмауив и калкулацију;израѐује 

ппнуду и прима ппручбину 

кпнспмеа.ппуажа, шпрби 

Куванп ппврёе 

Динсуанп ппврёе 

Грауиниранп 

ппврёe 

 Oбликпванп прврёе  

Пп 

везанп ппврёе  

Пешенп ппврёе 

Прженп ппврёе, 

ресупванп ппврёе и 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за примену и издаваое 

куванпг,динсуанпг,пбликп

ванпг,ппвезанпг,пешенпг и 

прженпг ппврёа 

Пп заврщеуку ушеник ёе биуи у суаоу 

да наведе врсуе гпупвих јела, наведе 

намирнице за припрему, кпмбинује 

намирнице,ппище нашине сервираоа 

и калкулацију, припреми намирнице, 

измери намирнице;сервира, израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију;израѐује ппнуду и прима 

ппручбине 

куванпг,динсуанпг,пбликпванпг,ппвеза
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пиреи нпг,пешенпг и прженпг ппврёа 

Јела пп ппручбини 

пд рибљег меса  

Гпупва јела пд 

рибљег меса  

 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за а припрему, примену и 

издаваое  гпупвих јела пд 

рибе 

Пп заврщеуку ушеник ёе биуи у суаоу 

да наведе врсуе наципналних јела, 

наведе намирнице за припрему, 

кпмбинује намирнице,ппище нашине 

сервираоа и калкулацију, припреми 

намирнице, измери 

намирнице;сервира, израѐује пснпвни 

нпрмауив и калкулацију;израѐује 

ппнуду и прима ппручбине 

наципналних јела 

Тппла предјела пд 

јаја  

Тппла предјела пд 

уесуа  

Тппла предјела пд 

палашинака 

Тппла предјела пд 

пиринша и сира 

Тппла предјела пд 

пешурака 

Тппла предјела пд 

ппвpёа 

Тппла пуедјела пд 

щпагеуа 

Тппла предјела пд 

меса- крпкеуи 

Тппла предјела 

суфле-пудинг и 

грауинирана уесуп 

Псппспбљаваое ушеника 

за а припрему, примену и 

издаваое упплих предјела 

Пп заврщеуку ушеник ёе биуи у суаоу 

да наведе врсуе пешеоа, наведе 

намирнице за припрему, кпмбинује 

намирнице,ппище нашине сервираоа 

и калкулацију, припреми намирнице, 

измери намирнице;сервира, израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију;израѐује ппнуду и прима 

упплих предјела 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Мпнплпщкп- дијалпщка, ппказиваое 

Щкплска радипница 
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Пснпвна средсува за рад и сиуан инвенуар 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИШАР III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за уреёи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Мпдерна /мпдерна у 

еврппскпј коижевнпсуи; 

ппеуика мпдерне; 

мпдерна у српскпј 

коижевнпсуи/ 

 

 

Уппзнаваое 

ушеника са 

ппеуикпм 

мпдерне; 

схвауаое и 

разумеваое суила, 

уема и мпуива, 

еппхе; негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Знауи и 

разумеуи ппеуику еврппе и кпд нас. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи еппха. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм умеунпщёу, 

ликпвнпм и музишкпм 

кулуурпм 

Меѐурауна коижевнпсу 

/меѐурауна коижевнпсу 

у еврппским пквирима, 

пспбенпсуи и знашај, 

манифесу фуууризма, 

експресипнизма, 

надреализма, спцијалне 

коижевнпсуи; 

коижевни ппкреуи и 

сурује измеѐу два рауа/ 

Уппзнаваое 

ушеника са 

коижевнпсуи 

измеѐу првпг и 

другпг свеукпг 

рауа. Негпваое 

ппщуе кулууре и 

вещуине 

мищљеоа. 

Схвауаое и 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике еппха. 

Ппвезивауи нащу кулууру и 

коижевнпсу са еврппскпм. Имауи 

изражен есуеуски дпживљај 

умеунишкпг дела. Сппзнауи есуеуске и 

мпралне вреднпсуи еппха. 

Прихвауиуи свеуску коижевну 

бащуину. 
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разумеваое суила 

, уема и мпуива 

еппхе. Упшаваое 

емпципналних 

незадпвпљсуава у 

делима писаца  

меѐурауне 

коижевнпсуи 

Лекуира Развијаое псеёаја 

за есуеуске и 

мпралне 

вреднпсуи. 

Развијаое и 

негпваое љубави 

према коизи. 

Ппзнавауи суваралащувп изабраних 

писаца. Разумеуи сурукууру, смисап и 

знашај пдреѐених дела. Имауи 

развијен коижевнп уепријски и 

аналиуишки присууп делу. 

Језик 

 

 

Усвајаое знаоа п 

суилскпј 

вреднпсуи 

лексема, лексишкпј 

синпнимији и 

вищезнашнпсуи 

реши; дпслпвним 

преведеницама. 

Унапреѐиваое 

језишких 

сппспбнпсзи и 

знаоа. Упуёиваое 

ушеника да се 

кприсуе 

решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрмесрпскпг коижевнпг језика. 

ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое правпписних 

прирушника и решника.  

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп 

усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и писменп 

изражаваое. Уппупунпсуи усвпјиуи 

кулууру усменпг и писменпг 
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насуаве 

писменпсуи и 

насуаве грамауике 

на језишким 

вежбаоима 

изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе.  

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и  

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба.  

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм  и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем  реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу.  

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене  мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 
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2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 

2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере.  

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу.  

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи:  

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу.  

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм.  

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву дела српске и свеуске 

коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли  су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу.  

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе и уа сазнаоа уппуребљава у 

уумашеоу коижевних дела. 
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2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу.  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг  језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре:  

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика,  

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре.  

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва.  

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву бирпкраускпм језику.  

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује  знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое  

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм  

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр  према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава  

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и  

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 

анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве.  

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа  

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе  за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 
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2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа.  

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 

2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације недпсуају; издваја дпказну граѐу на 

кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ен
гл

ес
ки

 је
зи

к 

 

U 1 A world of 

difference 

 

 

− исказиваое лишнпг 

мищљеоа 

-ушеое п свеуу у кпм 

живимп, ппреѐеое 

разлишиуих кулуура и 

пбишаја  крпз раѐеое 

даупг квиза 

-раѐеое анкеуе у 

пдељеоу 

-шиуаое и аналза  

уексуа Welcome to our 

world  

- пришаое п ппрпдици 

-пбрада и анализа 

ппмпёних глагпла у 

разлишиуим 

глагплским временима 

- писаое нефпрмалнпг 

писма 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа 

− усваја  нпви лексишки 

фпнд 

− уппуребљава  

усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− аргуменупванп 

исказује лишни  суав у 

писанпј фпрми 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Испиуујуёи 

прпблемску сиууацију, 

ушеник иденуификује 

пгранишеоа и 

релевануне 

каракуерисуике 

прпблемске сиууације 

и разуме какп су пне 

меѐуспбнп ппвезане. 

Ушеник вреднује 

Српски језик  

Екпнпмска и правна 

група предмеуа 

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

 

U 2 The working week  

Успех (дпсуигнуёа, рад 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп  уппуреби 
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и 

пбразпваое) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да пписују 

разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа  

 -разгпвараое п 

разлишиуим 

прпфесијама и 

занимаоима 

− пбнављаое 

садащоих времена  

-пбрада пасивнпг 

пблика садащоих 

времена 

-анализа неппзнаупг 

уексуа 

-писаое писама и 

мејлпва  

 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пукрије  знашеоа 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа 

− сажима, препришава 

и превпди садржај 

писаних уексупва 

Ушеник је  у суаоу да 

ппище разлишиуе врсуе 

ппслпва кприсуеёи 

именице кпје 

пзнашавају разлишиуа 

занимаоа. 

− уппуребљава  

усвпјене лексике 

приликпм изнпщеоа 

лишних суавпва 

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Present 

Perfect Simple/Present 

Perfect Continuous) . 

примену даупг 

рещеоа, иденуификује 

оегпве дпбре и слабе 

суране и фпрмулище 

преппруке за нареднп 

искусувп са исуим или 

слишним прпблемским 

сиууацијама. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима. Ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр.). 

Разуме кпнцепу 

здравпг и безбеднпг 

пкружеоа (впда, 

ваздух, земљищуе) за 

живпу људи и спреман 

је да се акуивнп 

ангажује у защуиуи и 

унапреѐеоу квалиуеуа 

U 3 Good times , bad 

times 

 

 

- Развијаое језишких 

вещуина  

-Ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

(Past  Simple/Past 

Continuous) , Passive 

Voice of Past Simple 

Tense 

, и израза used to 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру 

уеме умеунпсуи  

- Ушеник је у суаоу да 

разгпвара и дискууује у 

пквиру Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија  

-Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу (Past  

Simple/Past Continuous) 
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неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

- Дискуупваое п 

умеунпсуи и ппзнауим 

свеуским умеуницима 

-Разгпвпр, пбрада и 

анализа Щекспирпвпг 

дела Рпмеп и Јулија 

, Passive Voice of Past 

Simple Tense и израза 

used to  

- Примени 

пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 

 

 

живпуа у заједници.  

Ушеник разуме 

важнпсу лишне 

акуивације и ппказује 

иницијауиву у 

уппзнаваоу са 

каракуерисуикама 

уржищуа рада (захуеви 

ппјединих радних 

месуа, нашин 

функципнисаоа 

инсуиууција, 

ппзиципнираое у 

свеуу бизниса). 

Разуме принципе 

функципнисаоа 

уржищуа рада и схвауа 

неппхпднпсу суалнпг 

усаврщаваоа у складу 

са развпјем уржищуа и 

захуевима 

ппслпдаваца. 

 

 

 

U4 Getting it right − пбраѐиваое 

грамауишких сурукуура 

везаних за мпдалне 

глагпле 

− пписиваое и 

ппреѐеое пбразпвних 

сисуема у разлишиуим 

земљама, али и у 

разлишиуим 

временским 

перипдима 

-шиуаоем и анлаизпм 

уексуа, ппреѐеое 

нашина на кпји 

уинејчери данас живе, 

и нашина на кпји су 

живели седамдесеуих 

гпдина прпщлпг века 

- усвајаое фразалних 

глагпла и идипма 

-Ушеник је у суаоу да 

разуме  ппщуи  садржај 

и смисап неппзнаупг 

уексуа 

− уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм 

језику 

− пписиваое месуа и 

дпгаѐаја уз ппмпё 

усвпјене лексикеи 

грамауишких фраза( 

мпдалних глагпла) 

U5 Our changing world -развијаое језишких 

вещуина  

-псппспбљаваое 

ушеника да разумеју 

уексу п живпуу у 

2060.гпдини, 

усвајаоем предвиѐене 

-Ушеник ёе биуи у суаоу 

да разуме уексу п 

разлишиуим 

предвиѐаоима 

будуёнпсуи  

- да дискууује п 

прпблемима и мпгуёим 
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лексике и грамауишких 

сурукуура 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују п 

прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе пдпварајуёе 

изразе и фразе  

- пбрада и ууврѐиваое 

грамауишких јединица 

везаних за будуёнпсу, 

будуёих глагплских 

времена, нарпшиуп 

везаних за изјаве 

предвиѐаоа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси)  

рещеоима кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе , уппуребљујуёи 

грамауишку јединицу 

глагплских времена и 

израза везаних за 

будуёнпсу  

Ушеник је у суаоу да 

акуивнп примени 

усвпјенп знаое из 

пбласуи лексишке 

синуаксе (граѐеое и 

ппрпдице реши). 

 

U6 What matters to me -Пбрада и акуивна 

примена 

инфпрмауивних 

пиуаоа 

-пбрада и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

примене придеве кпји 

се заврсавају на –ing/ -

ed , слпженице и 

прилпге 

-шиуаое и анализа 

уексуа везанпг за 

разлишиуе пбишаје 

щирпм свеуа My 

kitchen 

-дискусија п пбишајима 

разумеваое, 

сажимаое и 

препришаваое 

садржаја прилагпѐених 

уексупва 

− разумеваое уексупва 

− пписиваое урадиција 

и пбишаја уз ппмпё 

усвпјене лексике 

− -уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура 

у гпвпрнпм и писанпм 

језику 
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у Србији и ппрпдишним 

пднпсима у ппреѐеоу 

са пбишајима щирпм 

свеуа 

- писаое реклама и 

пгласа 

 

U7 Passions and 

fashions 

Кулуура и забава 

− коижевнпсу, мпда, 

сппру 

− псвру на коиге и  

филмпве Хари Ппуер 

− анализа бипграфије  

-рад на уексуу везанпм 

за фудбал щирпм свеуа 

-Усвајаое грамауишких 

суукуура Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous, 

Passive Voice, кап и 

фразалних глагпла 

-писаое п пмиљеним 

коигама и филмпвима 

ушеника 

Ушеник је сппспбан да 

сажиме садржаје 

уексуа,филма,разгпвпра 

− ушесувује  у размени 

инфпрмација п 

блиским 

уемама (филмпви) 

− уппуреби  Present 

Perfect Simple/ Present 

Perfect Continuous и 

оихпвих пасивних 

пблика у свакпдневнпј 

кпмуникацији 

− напище  псвруа на 

коигу или филм уз 

уппуребу усвпјене 

уерминплпгије 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.1. 3.5.2 3.5.4 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1 3.3.2. 3.4.2. 3.4.4. 3.5.1. 3.5.2  3.5.4. 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.5. 3.3.1. 

3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2 3.5.4 3.5.5. 3.1.1. 3.1.3. 3.2.1. 3.2.3. 3.3.1 3.3.2. 3.3.4. 3.4.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.4 3.5.5. 
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ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Меупдика физишкпг васпиуаоа Б. Крсманпвиё ,  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и уепријских 

знаоа неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи ппкреуа и 

креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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ПДБПЈКА 

 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи кап 

урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 
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ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

СПЦИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, Е. Гиденс Спциплпгија 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија 

 

Спциплпщки присууп 

друщуву 

 

Суицаое знаоа п предмеуу 

спциплпгије, оеним 

сазнајним циљевима, 

меупдплпгији науке; 

Ушеник зна да пбјасни 

предмеу спциплпгије и 

оене сазнајне циљеве, 

меупдплпгију; 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

 

Друщувена сурукуура и 

друщувене прпмене 

 

Усваја знаоа п пдреѐеоу 

ппјма друщувене сурукууре, 

димензијама и елеменуима 

сурукууре; уши се да 

ппсмаура друщувену 

сурукууру шпвека кап 

свпјеврсни упуалиуеу 

(биплпщкпг, психплпщкпг, 

кулуурнпг и друщувенпг у 

шпвеку). 

Ппзнаје ппјам друщувене 

сурукууре, димензије и 

елеменуе сурукууре; 

ппсмаура друщувену  

сурукууру шпвека кап 

свпјеврсни упуалиуеу 

(биплпщкпг,  сихплпщкпг, 

кулуурнпг и друщувенпг у 

шпвеку). 

 

Пснпвне пбласуи 

друщувенпг живпуа 

Усвајаое знаоа п ппјму 

кулууре, и пснпвама 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици кулууре 

и цивилизације. 

Усвајаое знаоа п 

Уппзнау са разлишиуим 

пдреѐеоима ппјма; 

разлишиупсуи меѐу 

кулуурама; разлици 

кулууре и цивилизације 

Преппзнаје пснпвне  
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 пснпвним  кпмппненуама и 

функцијама религије, 

пблицима   религијске 

свесуи кап и слишнпсуима и 

разликама измеѐу религије 

и магије. 

Усвајаое знаоа п 

друщувеним усуанпвама; 

ппјаму државе, оенпм 

ппреклу и пплиуици. 

кпмппненуе и 

функције религије, 

пблицике религијске 

свесуи кап и слишнпсуи и 

разлике измеѐу религије 

и магије 

 

Јаснп преппзнаје 

друщувене усуанпве; 

ппјам државе, оенп 

ппреклп и пплиуиц 

 

Ппјаве и прплеми 

савременпг друщува 

 

 

Суише знаое п пснпвним 

пблицима 

девијанунпг ппнащаоа-

(криминал, злпуппуреба 

супсуанци, алкпхпла, 

сампубпсувп) друщувенпм 

амбијенуу, 

упуёује се у ппследице 

криминалнпг делпваоа у 

пднпсу 

на ппл (рпднп услпвљенп 

насиље ), 

уппзнаје пблике 

девијанунпсуи у 

мпдернпм друщуву, 

сазнаје п смислу и функцији 

друщувенпг надзпра, 

превенуивнпг 

делпваоа санкција. 

 

Уппзнауи са пснпвним 

пблицима 

девијанунпг 

ппнащаоа(криминал, 

злпуппуреба супсуанци, 

алкпхпла, сампубисувп) 

криминалнпг делпваоа у 

пднпсу на ппл (рпднп 

услпвљенп насиље ), 

уппзна пблике 

девијанунпсуи у 

мпдернпм друщуву, 

разумије смисап и 

функцију друщувенпг 

надзпра, превенуивнпг 

делпваоа санкција 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Maуемауика 3,Збирка задаака и уесупва  за уреёи разред гиназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 3 

и 4,збирка задауака за 3. И 4. Разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1.Пплиедри 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пплиедрима  

• израшуна пбим и ппврщину 

фигура у равни (квадрау, 

правпугапник, правилан 

щесупугап, круг) 

• разликује правилне пплиедре 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле 

и израшуна ппврщине и 

запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде 

(једнпсуавнији задаци) 

•средои нивп задауака,кпмбинација 

два уела,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Рещаваое прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсувпм 

и инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физикпм 

2.Пбруна уела 

 

 

Прпщириваое знаоа п 

пбруним уелима 

• примени пдгпварајуёе фпрмуле и 

израшуна ппврщине и запремине 

правпг ваљка, купе, зарубљене 

купе и лппуе 

• пдреди ппврщину једнпсуавних 

равних пресека уела 

• Рпуација гепмеуријских 

фигура,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине насуалих уела 

• средои нивп задауака,кпмбинација 

два уела,пдреѐиваое ппврщине и 

запремине насуалпг уела 
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3.Аналиуишка 

гепмеурија у 

равни 

Суицаое пснпвних 

знаоа п аналиуишкпј 

гепмеурији 

 

 

примени Гауспв алгприуам на 

рещаваое сисуема линеарних 

једнашина(3*3) 

• израшуна расупјаое измеѐу две 

уашке и пбим урпугла акп су дауе 

кппрдинауе оегпвих уемена 

• разликује ппщуи пблик једнашине 

праве пд екплициунпг пблика и 

преведе један запис у други 

• пбјасни пплпжај праве у 

кппрдинаунпм сисуему у 

зависнпсуи пд кпефицијенауа k и n 

• пдреди једнашину праве 

пдреѐену даупм уашкпм и дауим 

кпефицијенупм правца 

• пдреди једнашину праве пдреѐену 

дауим двема уашкама 

• примени услпв нпрмалнпсуи и 

услпв паралелнпсуи две праве 

• пдреди угап кпји заклапају две 

праве 

• израшуна расупјаое уашке пд праве 

• преведе ппщуи пблик једнашине 

кружнице у канпнски 

• пдреди ценуар и пплупрешник 

кружнице 

• пдреди једнашину кружнице из 

задауих услпва – једнпсуавнији 

примери 

• испиуа меѐуспбни пплпжај праве 

и кружнице 

• пдреди једнашину уангенуе 

кружнице из задауих услпва  

•Криве другпг реда-ј-на 

елипсе,хипербпле и парабпле 
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4.Низпви 

 

 

• Уппзнаваое са ппјмпм 

низа 

• Разумеваое ппјмпва 

ариумеуишки и 

гепмеуријски низ и 

примена на кпнкреуне 

прпблеме 

• преппзна ппщуи шлан низа када 

су дауи ппшеуни шланпви низа 

(једнпсуавнији примери) 

• преппзна ариумеуишки низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана, 

првпг шлана и диференције низа 

• израшуна збир првих n шланпва 

ариумеуишкпг низа 

• преппзна гепмеуријски низ и 

пдреди везу измеѐу ппщуeг шлана 

и првпг шлана и кплишника низа 

• израшуна збир првих n шланпва 

гепмеуријскпг низа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: рпнуални,групни,индивидуални 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Насуавна средсува: :уабла,збирка,учбеник,писани мауеријал,уаблеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу:  

2.МА.1.2.4.    2.МА.1.2.5.    2.МА.1.3.1.   2.МА.1.4.6.    2.МА.2.2.3.    2.МА.2.3.1.    2.МА.2.3.2.    2.МА.2.4.6.  

 

УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Усуав и права граѐана, Суеван Лилиё, Свеуислава Булајиё, Усуав и права граѐана, за 4. разред гимназије и 3. и 4. разред средоих 

сурушних щкпла, Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

У
су

ав
 и

 п
р

ав
а 

гр
аѐ

ан
а 

УСТАВ И ПРАВНА 
ДРЖАВА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
 

Суицанје знаоа п 
важнпсуи предмеуа 
усуав и права граѐана. 
Суицаое пснпвних 
знаоа п правпсуднпм 
сисуему. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: Ушеник 
Направи разлику пд псуалих 
правних прпписа, набрпји 
прпписе кпје ппзнаје. 
Класификује врсуе судских 

Ушеници сппспбни да 
пснпвне ппјмпве 
демпкрауије ппвежу са 
ппсупјаоем правне 
државе. 
Сппспбнпсу да наушене 

Спциплпгија, исуприја  
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пргана. ппјмпве ппвежу са 
акууелним 
дещаваоима. 
Спремнпсуи за акуивнп 
ушесувпваое у 
друщувенп-
пплиуишкпм живпуу. 
Ушеници преппзнају и 
сампсуалнп примеоују 
пснпвна људска права. 

ДЕМПКРАТИЈА И 
МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 
 

Усвајаое знаоа п 
Ппјму суверенпсуи, 
демпкрауије, 
ппсредних и 
неппсредних пблика 
демпкрауије, 
референдуму и 
избпрнпм сисуему 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: прави разлику 
измеѐу пблика ппсредне и 
неппсредне демпкрауије. 
Преппзнаје ппзиуивне и 
негауивне суране ппделе и 
јединсува власуи. 

ГРАЂАНИН И ОЕГПВА 
ПРАВА И СЛПБПДЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Упшаваое и 
Разумеваое 
функципнисаоа 
људских права. 
Уппзнаваое сисуема за 
защуиуу људских права. 
 
 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: ппдели права и 
класификује их у групе, да 
направи, именује пргане кпји 
щуиуе људска права. Преппзна 
прпцедуру за защуиуу људских 
права и направи разлику 
измеѐу људских и граѐанских 
права. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
КАП ДРЖАВА, 
АУТПНПМИЈА И 
ЛПКАЛНА 
САМПУПРАВА 
 
 

Усвајаое знаоа п 
државним прганима у 
републици Србији. 
Усвајаое ппјмпва 
лпкалне сампуправа и 
ауупнпмије. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 
биуи у суаоу да: ппвезује 
државне пргане са 
уериупријалнпм ппделпм,уј.са 
нивппм врщеоа власуи и 
закљушује преднпсуи 
деценурализације власуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални меупд рада 
Насуавне меупде: Мпнплпщка, дијалпщка и илусурауивна меупда рада. 
Насуавна средсува: учбеник, уабла, скице 
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ПСИХПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Кузманпвиё, Б.; Щуајнбергер, И. (2008). Психплпгија за уреёи и шеувруи разред   ургпвинских, угпсуиуељскп уурисуишких и щкпла за лишне 

услуге. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува;  

Мауеријал за ушеое – припремљен пд суране прпфеспра;  

Мауеријал са инуернеуа. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ПСИХПЛПГИЈА 

Предмеу, гране и 

меупде психплпгије 

 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

предмеупм прпушаваоа 

психплпгије и са оеним 

дисциплинама и 

предмеупм оихпвпг 

прпушаваоа;  

Суицаое знаоа п 

меупдама и уехникама 

психплпщких 

исураживаоа;                     

Ушеник зна да дефинище 

психплпгију кап науку, предмеу 

оенпг изушаваоа, разликује 

меупде и уехнике, навпди 

примере психплпщких 

исураживаоа и пбјащоава 

примену меупда и уехника на 

кпнкреуним примерима;  Ушеник 

разликује уепријске и примеоене 

психплпщке дисциплине, схвауа 

знашај примене сазнаоа из 

ппјединих дисциплина у правнпј 

суруци и у раду са клијенуима; 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое(ушеник планира 

време за ушеое, 

прганизује прпцес 

ушеоа, акуивнп 

кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне 

идеје, кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа, 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација и 

суавпва, разликује 

аргуменуе према снази 

и релеванунпсуи, 

прпцеоује власуиуу 

успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна 

какп да их превазиѐе); 

Кпмуникација ( 

Спциплпгија 

Филпзпфија 

Биплпгија 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Граѐанскп васпиуаое 

Ликпвна умеунпсу 

Пракуишна насуава 

 

 

Развиуак психишкпг 

живпуа 

 

Суицаое знаоа п улпзи 

и знашају нервнпг 

сисуема и шула у 

психишкпм живпуу 

шпвека;  

Суицаое знаоа и 

разумеваое рада 

жлезда са унууращоим 

лушеоем и оихпвпг 

ууицаја на психишки 

живпу шпвека 

Уппзнаваое са 

пснпвним прпцесима у 

Ушеник зна кпје су улпге и делпви 

нервнпг сисуема, биуних за 

психишкп функципнисаое 

ппјединца; ушеник разликује 

делпве нервнпг сисуема и зна 

оихпве функције; ушеник 

преппзнаје знашај шула у 

психишкпм живпуу шпвека; зна 

щуа су жлезде са унууращоим 

лушеоем, разликују оихпве улпге 

и схвауа оихпв ууицај на 

психишки живпу шпвека; 

дефинище прпцесе у развпју 
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развпју психишкпг 

живпуа шпвека.  

Суицаое знаоа п 

шинипцима 

индивидуалнпг развпја 

и разлишиуим 

схвауаоима п 

шинипцима развпја 

психишкпг живпуа шпвека, навпди 

и пбјащоава оихпве факупре; 

ушеник зна и разликује уепријска 

схвауаоа п шинипцима психишкпг 

развпја шпвека. 

акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, ппщуује 

пснпвне нпрме 

кпмуникације, ушеник 

ппзнаје специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

уважава сагпвпрника, 

изражава свпје 

мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи 

суил кпмуникације у 

складу са наушним 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

(ушеник уппреѐује 

разлишиуе извпре 

ппдауака, прпцеоује 

оихпву ппузданпсу, 

кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије, 

преппзнаје знашај 

ппузданих и 

релевануних 

ппдауака); 

Психишки прпцеси, 

пспбине, суаоа  

Суицаое знаоа п 

пснпвним психишким 

прпцесима и оихпвпј 

ппдели;  

Суицаое знаоа п 

ппажаоу кап једнпм пд 

пснпвних психишких 

прпцеса – пднпсу 

измеѐу псеёаја и 

ппажаја; 

Суицаое знаоа п 

ууицају искусува, 

мпуивације и лишнпсуи 

на ппажаое; 

Уппзнаваое са пажопм, 

оеним врсуама и 

знашајем у психишкпг 

живпуу; 

Уппзнаваое са 

дефиницијама ушеоа и 

памёеоа и оихпвпм 

ппвезанпщёу: 

Суицаое знаоа п 

врсуама ушеоа и 

памёеоа, кап и п 

урансферу ушеоа; 

Суицаое знаоа п 

факуприма кпји ууишу на 

*Ушеник зна да наведе, 

дефинище и разликује  пснпвне 

психишке прпцесе, пспбине и 

суаоа; разликује псеу, ппажај и 

псеёај; ушеник уме на примеру да 

пбјасни ууицај искусува, 

мпуивације и лишнпсуи на 

насуанак ппажаја; ушеник зна да 

дефинище ппјам пажое и наведе 

шинипце кпји на пвај прпцес 

ууишу;  

*Ушеник разликује врсуе ушеоа, 

преппзнаје их и псппспбљен  је 

да наведе примере  из 

свакпдневнпг живпуа за сваку 

врсуу ушеоа; ушеник дефинище 

памёеое и забправљаое; 

преппзнаје факупре кпји ууишу на 

пве прпцесе; разликује врсуе 

памёеоа и оегпве прпмене 

(квалиуауивне и квануиуауивне); 

спреман је да примени  суешена 

знаоа и разлишиуе уехнике за 

унапреѐеое ушеоа и памёеоа; 

ушеник је мпуивисан за ушеое. 

* Ушеник зна да дефинище и 

пбјасни ппјам мищљеоа и 

инуелигенције; ушеник разликује 
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пве прпцесе и п 

прпблемима прирпде 

памёеоа и 

забправљаоа; 

Суицаое знаоа п 

мпуивацији за ушеое и 

меупдама успещнпг 

ушеоа и памёеоа 

Уппзнаваое са ппјмпм 

мищљеоа и улпгпм 

знаоа и искусува у 

мищљеоу. 

Суицаое знаоа п 

разлишиуим врсуама 

мищљеоа  

Суицаое знаоа п ппјму, 

знашају и предуслпвима 

криуишкпг мищљеоа.  

Суицаое знаоа п ппјму 

инуелигенције и 

нашинима оенпг 

мереоа и 

индивидуалним 

разликама 

Суицаое знаоа п ппјму 

емпција, оихпвпм 

развпју, врсуама 

емпципналних суаоа, 

емпципналнпм 

реагпваоу и прганским 

прпменама при 

емпцијама; 

Суицаое знаоа п 

емпципналнпм 

реагпваоу; 

Суицаое знаоа п 

врсуе мищљеоа и пписује их; 

ушеник је псппспбљен да наведе 

примере за сваку врсуу 

мищљеоа; ушеник зна щуа је 

криуишкп мищљеое и спреман је 

да развија власуиуп; зна пснпве 

развпја  инуелигенције, разликује 

оене факупре и нашине мереоа 

инуелекууалних сппспбнпсуи; 

навпди пдреѐене кауегприје 

инуелекууалних сппспбнпсуи;  

примеоује суешена знаоа у 

свакпдневнпм живпуу; 

* Ушеник зна щуа су емпције и 

разликује емпципнална суаоа; 

преппзнаје прганске прпмене 

кпје насуају при дпживљаваоу 

емпција; ушеник зна щуа је 

емпципнална инуелигенција и 

псппспбљен је за развпј оених 

аспекауа; ушеник зна какп се 

емпције развијају и какп се нашин 

емпципналнпг реагпваоа меоа 

крпз живпуне циклусе; ушеник 

преппзнаје знашај емпција за 

менуалнп здравље; зна щуа је 

сурес и какп насуаје; кприсуи 

сурауегије превладаваоа суреса; 

зна щуа су психпспмауске 

бплесуи, анксипзнпсу и ПТСП и 

разликује оихпве симпупме. 

*Ушеник дефинище ппјам мпуива 

и мпуивације; разликује ппјмпве 

кпји се везују за пвај прпцес; 

ушеник зна кпје су врсуе мпуива и 

криуеријуми за оихпву ппделу; 

Дигиуална 

кпмпеуенција (уме да 

преуражује и кприсуи 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику, 

ппмпёу 

инфпрмаципнп-

кпмуникаципних 

уехнплпгија уме да 

предсуави, прганизује 

и сурукуурира 

инфпрмације, 

преппзнаје ризике и 

пдпгпврнп ппсуупа); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа 

прпблемских 

сиууација, уме да 

прпцени дпбре и лпще 

суране ппуенцијалних 

рещеоа, ушеник 

припрема примену 

рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа 

у прпблемским 

сиууацијама); 

 

Сарадоа 

(кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе и 

псувариваоу 

заједнишких циљева, 
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знашају емпција за 

менуалнп здравље. 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

разлишиуих сурауегија у 

превладаваоу суреса; 

Псппспбљаваое 

ушеника за развпј 

власуиуе емпципналне 

инуелигенције. 

Уппзнаваое са 

ппјмпвима кпји се везују 

за мпуивацију – 

ппуреба, жеља, уежоа, 

нагпн. 

Суицаое знаоа п 

врсуама мпуива –

разлишиуим 

криуеријумима за 

оихпву ппделу; 

Суицаое знаоа п 

хијерархији и развпју 

мпуива; 

Суицаое знаоа п 

унууращоим 

кпнфликуима, 

фрусурацијама, и 

врсуама препрека кпје 

впде псујеёеоу мпуива; 

Суицаое знаоа п ппјму, 

функцији механизама 

пдбране и оихпвим 

врсуама. 

Суицаое знаоа п 

инуереспваоима, 

суавпвима, вреднпсуима 

спреман је да наведе кпнкреуне 

примере за сваку врсуу мпуива; 

ушеник зна кп је Маслпв и пписује 

хијерархију мпуива и разуме оен 

принцип; спреман је да се 

криуишки псврне на нивпе 

ппуреба у хијерархији мпуива; 

ушеник зна щуа су фрусурације и 

кпнфликуи; разликује врсуе 

препрека и уиппве кпнфликауа 

према Левину; примеоује 

суешена знаоа у свакпдневним 

сиууацијама; зна щуа су 

механизми пдбране, Фрпјдпву 

дефиницију, разликује их, пписује 

и пбјащоава; преппзнаје их крпз 

примере и сам псмищљава  

примере за сваки механизам 

пдбране; схвауа ппзиуивне и 

негауивне суране механизама 

пдбране;    

* Ушеник дефинище и пбјащоава 

ппјмпве инуереспваоа, суавпва и 

вреднпсуи; преппзнаје оихпве 

слишнпсуи и разлике; разуме 

делпваое суавпва на психишке 

прпцесе и ппнащаое; зна щуа су 

предрасуде и суерепуипи и  

спреман је да их редукује 

укпликп ппсупје увиѐајуёи 

оихпве негауивне суране; 

преппзнаје знашај бпрбе прпуив 

предрасуда;  развија уплеранцију 

и увиѐа оен  знашај  у 

свакпдненвпм живпуу, али и у 

угпсуиуељскпј делуанпсуи. 

акуивнп слуща и 

ппщуује сараднике, 

ангажује се у 

реализацији 

предузеуих пбавеза у 

пквиру групнпг рада, 

ушесувује у 

преиспиуиваоу рада 

групе и дппринпси 

унапреѐеоу оенпг 

рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује 

друге, дппринпси 

уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има 

псеёаое припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже 

се за слпдиарнпсу и 

ушесувује у 

хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

(психишкпм и 

физишкпм) (ушеник 

преппзнаје знашај 

менуалне хигијене, 

ууицај емпција на 

психишкп здравље 

шпвека; ппзнаје мпгуёе 



 1283 

и оихпвпм развпју и 

знашају; 

Разумеваое делпваоа 

суавпва на психишке 

прпцесе и ппнащаое; 

Суицаое знаоа п 

предрасудама и 

суерепуипима, кап и 

оихпвим 

каракуерисуикама у 

делаунпсуи пружаоа 

угпсуиуељских услуга; 

Суицаое знаоа п бпрби 

прпуив предрасуда, 

редукцији суерепуипа и 

развпју уплеранције; 

ппследиёе кприщёеоа 

психпакуивних 

супсуанци и примене 

неадеквауних 

суимулаупра у бпрби 

прпуив умпра, бира 

здрав суил живпуа); 

Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

(ушеник разуме 

важнпсу лишне 

акуивације, уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине, уме да 

засуупа и искаже свпје 

идеје, да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и 

вещуине рещаваоа 

кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

 

Лишнпсу  

 

 

Разумеваое пспбе кап 

јединсувене, 

неппнпвљиве и слпжене 

прганизације психишких 

прпцеса и пспбина, кап 

и каракуерисуишнпг 

нашина ппнащаоа. 

Суицаое знаоа п 

сурукуури лишнпсуи – 

уемпераменуу, 

каракуеру, 

сппспбнпсуима, 

уелесним пспбинама, 

свесуи п себи 

Суицаое знаоа п 

шинипцима развпја 

лишнпсуи, 

спцијализацији и ппјму 

зреле лишнпсуи. 

Суицаое знаоа п 

Ушеник дефинище лишнпсу, 

преппзнаје и навпди пснпвне 

уиппве уемпераменуа (4), крпз 

примере ппнащаоа ушеник зна да 

преппзна уип уемпераменуа 

пспбе; ушеник уме да пбјасни 

сущуину каракуера и нашин 

оегпвпг фпрмираоа; дискууује п 

прпблему пдреѐиваоа уелесних 

пспбина кап факупра лишнпсуи; 

разликује ппјмпве иденуиуеуа и 

инуегриуеуа лишнпсуи; зна 

пснпвне пдлике уиппва лишнпсуи 

према Јунгу; аргуменупванп 

дискууује п узрпцима и извприма 

ппнащаоа људи; ушеник зна щуа 

је спцијализација лишнпсуи и кпји 

су пснпвни шинипци; преппзнаје 

знашај и вреднује ууицај свакпг 

агенса спцијализације;  ушеник 
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разлишиуим уепријама 

лишнпсуи, оихпвим 

предсуавницима и 

кљушним ппјмпвима. 

прави разлику измеѐу 

каракуерисуика зреле  и незреле 

лишнпсуи. 

Ушеник навпди, пбјащоава и 

преппзнаје пснпвне уеприје 

лишнпсуи; 

Ушеник зна оихпве предсуавнике; 

кприсуи наушну уерминплпгију у 

оихпвпм пписиваоу; кприсуи 

криуишкп мищљеое у пукриваоу 

пснпвних хиппуеза у 

исураживаоу лишнпсуи. 

 

Ппремеёаји 

дущевнпг живпуа и 

ппнащаоа 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

дущевнпг здравља и 

пснпвним менуалнп-

хигијенским 

принципима пшуваоа 

здравља; 

Суицаое знаоа п ппјму 

и врсуама психишких 

ппремеёаја, оихпвим 

симпупмима и 

нашинима лешеоа; 

Уппзнаваое са 

нашинима превенције 

психишких ппремеёаја 

кап аспекуима менуалне 

хигијене; 

Уппзнаваое са ппјмпм 

респцијализације и 

ппнпвнпг укљушиваоа 

пспба пбплелих пд 

психишких ппремеёаја у 

друщувени живпу. 

Ушеник зна щуа се ппдразумева 

ппд дущевним здрављем и щуа  

су психишки ппремеёаји, ппзнаје 

кпраке у прпцедури оихпвпг 

дијагнпсуикпваоа; ушеник 

преппзнаје знашај менуалне 

хигијене; пслпбпѐен је 

предрасуда;  разликује психпзе, 

неурпзе и ппремеёаје каракуера 

– преппзнаје симпупме, увиѐа 

разлике у функципнисаоу људи у 

пднпсу на уп кпји је ппремеёај 

присууан; зна щуа су бплесуи 

зависнпсуи и навпди оихпве 

пдлике; навпди мпгуёе нашине 

лешеоа психишких ппремеёаја; 

спреман је да крпз разлишиуе 

акуивнпсуи ушесувује у 

превенцији бплесуи зависнпсуи и 

неприлагпѐених пблика 

ппнащаоа; ушеник зна врсуе 

превенције и зна щуа се 

ппдразумева ппд 

респцијализацијпм лишнпсуи. 
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Пспба у спцијалнпј 

инуеракцији – 

кпмуникација, 

групе и спцијална 

перцепција 

Уппзнаваое са 

кпмуникацијпм кап 

спцијалнпм 

инуеракцијпм; 

Уппзнаваое са знашајем 

кпмуникације у 

свакпдневнпм и 

прпфесипналнпм 

живпуу; 

Суицаое знаоа п 

прпцесу кпмуникације и 

врсуама кпмуникације; 

Уппзнаваое са 

прпцеспм насуанка 

несппразума у 

кпмуникацији; 

Суицаое знаоа п 

асеруивнпсуи, ја гпвпру 

и сампппузданпм 

реагпваоу; 

Уппзнаваое са 

принципима 

кпнсурукуивне 

кпмуникације 

Суицаое знаоа п 

сууркуури и динамици 

групе (групним нпрмама 

и прпцесима) 

Уппзнаваое са ппјмпм 

спцијалне перцепције, 

суицаое знаоа п 

закпниупсуима, 

грещкама и знашају прве 

импресије 

*Ушеник зна щуа је кпмуникација, 

у шему се пгледа оен знашај и 

какп је уекап исупријски развпј; 

уме да наведе пснпвне елеменуе 

кпмуникаципнпг прпцеса; 

разликује каракуерисуике 

вербалне и невербалне 

кпмуникације; ушенк зна да 

наведе факупре кпји дпвпде дп 

несппразума и пбјасни нашине 

оихпвпг негауивнпг делпваоа пп 

насуавак кпмуникације; 

демпнсурира уехнике успещне 

кпмуникације; ; ушеник зна да 

пбјасни ппјам асеруивнпсуи – 

сампппузданпг реагпваоа и да 

демпнсурира асеруивнп 

ппнащаое; ушеник је спреман да 

примеоује кпнсурукуивну 

кпмуникацију у раду са гпсуима, 

уе да кприсуи спцијалну 

инуелигенцију у прпфесипналнпј 

кпмуникацији. 

*Ушеник дефинище ппјам групе, 

навпди криуеријуме и врсуе 

група; спреман је да разврсуа 

разлишиуе групе према 

криуеријумима ппделе; схвауа 

прпцес фпрмираоа група и знашај 

групних нпрми; зна щуа је групна 

сурукуура и примеоује суешена 

знаоа на ппису група кпјима и пн 

сам припада; зна щуа се 

ппдразумева ппд рукпвпѐеоем 

группм и разликује уиппве 

рукпвпѐеоа; спреман је да да 
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криуишки псвруа за сваки уип 

рукпвпѐеоа; навпди групне 

прпцесе и уме да их пбјасни и 

наведе оихпв знашај; зна щуа је 

успещна и ефикасна група; 

псппспбљен је да примени 

суешена знаоа за бпље 

функципнисаое група кпјима 

припада. 

* Ушеник зна щуа је ппажаое 

пспба, прва импресија  и спреман 

је да на примерима преппзна 

грещке у ппажаоу пспба.  

 

Психплпгија рада - 

кадрпви и рад и  

рад у угпсуиуељсуву 

и ууруизму 

Суицаое знаоа п 

предмеуу и знашају 

психплпгије рада кап 

примеоенпј 

дисциплини; 

Уппзнаваое са 

пспбинама људи кпје 

ууишу на рад: знаоа, 

сппспбнпсуи, вещуине и 

навике, инуереспваоа, 

суавпви и мпуивација; 

Уппзнаваое са 

анализпм и пписпм 

ппслпва;  

Суицаое знаоа п 

прпфесипналнпј 

пријенуацији и 

селекцији; 

Суицаое знаоа п 

прпцесу пбушаваоа за 

рад и сппљащоим 

факуприма кпји ууишу на 

успещнпсу пбављаоа 

*Ушеник зна да наведе предмеу и 

знашај  прпушаваоа психплпгије 

рада; навпди и пбјащоава 

пспбине људи кпје ууишу на рад и 

примеоује суешена знаоа крпз 

рад у угпсуиуељсуву; примеоује 

знаоа п анализи и ппису ппслпва; 

ушеник зна щуа се ппдразумева 

ппд прпфесипналнпм 

пријенуацијпм и селекцијпм; 

ушеник навпди функције 

прпфесипналне пријенуације и 

селекције; ушеник зна щуа је 

пбушаваое и кпје су оегпве 

функције, врсуе и меупде; навпди 

сппљащое факупре кпји ууишу на 

успещнпсу пбављаоа ппсла;  зна 

щуа је умпр, какп насуаје и какп 

се мпже бприуи прпуив оега; 

преппзнаје адеквауне нашине 

пдмпра; преппзнаје знашај 

меѐуљудских пднпса на раду и 

спреман је да примеоује суешена 
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ппсла и уппзнаваое са 

принциппм кривуље 

раднпг ушинка; 

Суицаое знаоа п 

прпблемима умпра и 

пдмара; 

Суицаое знаоа п 

знашају меѐуљудских 

пднпса на раду. 

Уппзнаваое са 

специфишнпсуима 

кпмуникације 

угпсуиуељскпг радника и 

гпсуа; 

Суицаое знаоа п 

врсуама гпсуију и 

усппсуављаоу кпнуакуа 

са гпсуима; 

Уппзнаваое са 

принципима сувараоа 

ппвереоа измеѐу 

угпсуиуељскпг радника и 

гпсуа, кап и 

преппзнаваое ппуреба 

гпсуију и презенуације 

услуга;  

Суицаое знаоа п 

знашају емпуивне 

кпнурпле у пднпсу на 

гпсуе и сувараое пднпса 

ппщупваоа гпсуа у 

пднпсу на разлишиупсуи. 

сазнаоа за унапреѐеое исуих. 

*Ушеник зна да oбјасни и 

демпнсурира пспбине 

угпсуиуељскпг радника ппуребне 

за успещнп пбављаое ппсла – 

емпуивна кпнурпла, пднпс 

ппщупваоа; Ушеник уме да 

oбјасни и демпнсурира ппщуа и 

специфишна правила ппхпѐеоа са 

гпсуима ; ушеник уме да oбјасни и 

демпнсурира пснпвне принципе 

прпдаје угпсуиуељских  услуга на 

примеру; ушеник oписује  и 

демпнсурира на примеру какп се 

сувара ппвереое кпд гпсуа; 

разликује и пбјащоава  ппуребе 

за угпсуиуељским услугама кпје 

ппредељују гпсуа ; ушеник 

разликује врсуе гпсуију с пбзирпм 

на свпјсува и пспбенпсуи оихпвпг 

ппнащаоа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка (херуисуишки разгпвпр);  демпнсураципна меупда;  меупда рещаваоа прпблема  

Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали за акуивнпсуи на шасу (папири са задацима, уабеле за пппуоаваое, уексупви са прпблемским 
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сиууацијама);  мауеријал са презенуација; аудип-визуелна насуавна средсува (кпмпјууер, прпјекупр, ТВ, видеп снимци),  инуернеу публикације 

 

 

УМЕТНИШКП ПБЛИКПВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Избпр из лиуераууре према плану и прпграму 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

У
м

еу
н

и
шк

п
 п

б
л

и
кп

ва
о

е 

Изглед делпва у 

целине пблика, 

цруаое скица, рад 

пп мпделу 

Прпщириваое знаоа п 

линији, пблику и 

скулпупрским 

мауеријалима и 

уехникама; 

 

изведе двпдимензипналне и/или 

урпдимензипналне ликпвне 

радпве разлишиуим мауеријалима 

и уехникама  

рещи, сампсуалнп, задауи ликпвни 

прпблем 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развија

ое псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвези

ваое са уржищуем 

рада; ушеник уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине); 

Дигиуална 

кпмпеуенција (ушеник 

кприсуи ИКТ, уме да 

преуражује, 

анализира и 

прпцеоује 

ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Ликпвна кулуура 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Једнпсуавне 

кпмппзиције, 

цруаое суудије 

пблик и прпсупр  

Примена знаоа п 

линији и пблику у 

креауивнпм ликпвнпм 

изражаваоу 

Рещи сампсуалнп задауи ликпвни 

прпблем 

Oблик и свеулпсу и 

бпја 

Прпщириваое знаоа п 

примени свеула, сенке и 

бпје у умеунпсуи; 

• Примена знаоа п 

свеулу, сенки и бпји у 

креауивнпм ликпвнпм 

изражаваоу; 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п умеунпсуи  

примени знаоа п свеулу, сенци и 

бпји у изради ликпвних радпва; 

• изведе двпдимензипналне и/или 

урпдимензипналне ликпвне 

радпве разлишиуим мауеријалима 

и уехникама; 

• рещи, сампсуалнп, задауи 

ликпвни прпблем; 

 

Нпви аудип – 

визуелни медији 

 

 

Прпщириваое знаоа и 

псппспбоаваое ушеника 

за кприщёеое нпвих 

медија и уехнплпгија у 

умеунпсуи 

Кприсуи пснпвне аудип-визуелне 

медије (сниме и мпнуирају 

фпупграфију, звук; 

Рещи сампсуалнп задауи ликпвни 

прпблем 
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Слпбпднп 

кпмппнпваое 

уппуребних 

предмеуа 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа и вещуина 

кпмппзиције и цруаоа 

 

 

Кприсуи пснпвне аудип-визуелне 

медије (сниме и мпнуирају 

фпупграфију, звук; 

Преппзнаје и кприсуи елеменуе из 

исуприје умеунпсуи; 

пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, 

…)  

 

 

 

Пракуишан рад на 

сликаоу 

 

 

 

 

 

 

Темаускп 

кпмппнпваое 

уппуребних 

предмеуа 

 

 

 

Уппзнаваое са 

мауеријалима и 

уехникама сликаоа 

Уппзнаваое са 

пснпвним принципима 

сликаоа и кприщёеое 

мауеријала 

изведе 

двпдимензипналне 

и/или 

урпдимензипналне 

ликпвне радпве 

разлишиуим 

мауеријалима и 

уехникама  

рещи, сампсуалнп, 

задауи ликпвни 

прпблем 

Кприсуе сазнаоа за свпје ппуребе у 

будуёнпсуи; 

Преппзнаје и кприсуи елеменуе из 

исуприје умеунпсуи; 

 

 

Кприсуе сазнаоа за свпје ппуребе у 

будуёнпсуи 

Рещи сампсуалнп задауи ликпвни 

прпблем 

 

 

Темауски рад на 

задауу уему везан за 

прпфил занимаое 

примени знаоа п 

свеулу, сенци и бпји у 

изради ликпвних 

радпва; 

 изведе 

двпдимензипналне 

и/или 

урпдимензипналне 

ликпвне радпве 

разлишиуим 

мауеријалима и 

уехникама; 

Рещи сампсуалнп задауи ликпвни 

прпблем кприсуеёи суешена знаоа 

упкпм насуаве 

Кприсуи сазнаоа и вещуине 

суешене на насуави за свпје 

ппуребе у будуёнпсуи 
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 рещи, сампсуалнп, 

задауи ликпвни 

прпблем; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда       

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да дефинище 
предмеу прпушаваоа, ппделу 
и знашај, гепграфије  
- Ушеник мпже да пбјасни 
месуп гепграфије у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашајууурисуишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 П
р

п
су

п
р

 и
 у

ур
и

за
м

 Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима 
уурисуишке 
гепграфије и п 
елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
наведе елеменуе уурисуишких 
креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима уурисуишке гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
уурисуишка креуаоа 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
вр

ед
н

п
су

и
 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва свпјсува 
наведе врсуе уурисуишких 
вреднпсуи 
наведе каракуерисуике 
прирпдних и анурпппгених 
уурисришких вреднпсуи 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 
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 С
ап

б
р

аё
ај

 и
 у

ур
и

за
м

 Усвајаое знаоа п 
улпзи спбраёаја у 
ууризму и оихпвпј 
узајамнпј 
ппвезанпсуи  

наведе врсуе спбраёаја 
ппзнаје преднпсуи и 
недпсуауке ппјединих врсуа 
сапбраёаја 
пбјасни улпгу спбраёаја у 
ппвезиваоу мауишних и 
уурисуишких месуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу спбраёаја у ууризму и оихпву узајамну 
ппвезанпсу. Наведи и лпцира на каруи прирпдне уурисуишке вреднпсуи; Упшава анурпппгене 
уурисуишке вреднпсуи. 
 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 Ф
ак

уп
р

и
  у

ур
и

су
и

шк
и

х 
кр

еу
ао

а 

Анализа ууицаја 
екпнпмских и 
пплиуишких,прганиза
ципних и кулуурних 
факупра на развпј 
ууризма 

наведе ппделу факупра 
уурисуишких креуаоа 
преппзна ууицај факупра на 
мауишна и уурисуишка месуа 
примени знаое п факуприма 
на уурисуишке десуинације  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје ууицај факупра на мауишна и уурисуишка месуа; 
Примеоује знаое п факуприма на уурисуишке десуинације 
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 Ту
р

и
су

и
шк

а 
кр

еу
ао

а 
и

 
уу

р
и

су
и

шк
и

 п
р

ав
ц

и
 

Суицаое знаоа п 
пблицима, врсуама и 
правцима 
уурисуицких креуаоа 

дефинище уурисуишкп 
креуаое 
разликује врсуе уурисуишких 
креуаоа 
ппище ппједине пблике 
уурисуишких креуаоа 
ппище правце уурисуишких 
креуаоа 
ппзнаје најважније правце 
уурисуишких креуаоа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце уурисуицких креуаоа 

 Ту
р

и
су

и
шк

и
 

л
п

ка
л

и
уе

уи
, м

ес
уа

, 
ц

е
н

ур
и

  и
 р

ег
и

је
 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпвима 
уурисуишки 
лпкалиуеу, месуп, 
ценуар и регија 
 

наведе пспбенпсуи 
уурисуишкпг лпкалиуеуа, 
месуа, ценура и регије 
разликује ппјмпве лпкалиуеу, 
месуп, ценуар и регија 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 
наведи пспбенпсуи уурисуишкпг лпкалиуеуа, месуа, ценура и регије 
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 Ту
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 Е

вр
п

п
е 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима Еврппе 

именује прирпдне уурисуишке 
регије Еврппе и укаже на 
оихпв пплпжај 
пписује ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
уурисуишких регија Еврппе  
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација  
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи уурисуишких 
регија Еврппе  
издваја специфишнпсуи 
уурисуишких регија Еврппе 
анализира узрпке и 
ппследице ауракуивнпсуи и 
развијенпсуи ппјединих 
уурисуишких регија Еврппе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи Еврппе 

 П
су

ал
е 

уу
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 с

ве
уа

 
 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима псуалих 
уурисуишких регија 
свеуа 

именује псуале  уурисуишке 
регије свеуа и укаже на 
оихпв пплпжај 
ппище ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
псуалих уурисуишких регија 
свеуа 
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација 
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа  
издвпји специфишнпсуи 
псуалих уурисуишких. регија 
свеуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа 

 С
ав

р
ем

ен
и

 
ур

ен
д

п
ви

 и
 

п
ер

сп
ек

уи
ве

 

р
аз

вп
ја

 у
ур

и
зм

а 

Разумеваое 
меѐуспбнпг ууицаја 
ууризма и 
гепграфске средине  

пбјасни ууицај ууризма на 
гепграфску средину 
наведе примере ппзиуивних 
и негауивних ууицаја ууризма 
на гепграфску средину 
наведе савремене урендпве у 
ууризму 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи меѐуспбне ууицаје ууризма и гепграфске средине 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја  
- Здравсувенп васпиуаое  
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 

 

 

ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Супјанка Калиниё, Милпрад Јпванпвиё, Ппзнаваое рпбе за 3.разред-кулинарски уехнишар и за 2.разред-кувар и ппсласуишар, Завпд за 

учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ППЗНАВАОЕ 

РПБЕ 

Рпба и 

ппзнаваое рпбе 

 

 

Суицаое пснпвних 

ппјмпва п рпби и п 

услпвима прпмеуа 

рпбе 

Ушеник дефинище ппјам рпбе 

Разликује класификацију рпбе према 

разлишиуим криуеријумима 

Наведе ппделу прехрамбене рпбе и 

оену примену у угпсуиуељсуву 

Пбјасни квалиуеу рпбе, прпписе кпји 

дефинищу квалиуеу прехрамбене рпбе 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Хемија 

Биплпгија  

Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

Здравсувена кулуура 

Исхрана  

Куварсувп  
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Знашај амбалаже за пшуваое квалиуеуа 

Шуваое и складищуеое прехрамбених 

прпизвпда 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Пснпвни 

сасупјци 

прехрамбених 

прпизвпда 

 

 

Суицаое ппщуих 

ппјмпва п исхрани 

Суицаое знаоа п 

сасупјцима хране и 

оихпвпј хранљивпј 

вреднпсуи 

Суицаое знаоа п 

правилнпј исхрани 

Ушеник пбјащоава градивну, защуиуну и 

енергеуску улпгу хране у прганизму 

Дефинище живпуне намирнице и 

оихпву класификацију 

Ппзнаје беланшевине, сасуав, свпјсува, 

врсуе, извпре и ппуребе 

Ппзнаје угљене хидрауе, сасуав, 

свпјсува, врсуе, извпре и ппуребе 

Ппзнаје масуи и уља, сасуав, свпјсува, 

врсуе, извпре и ппуребе 

Ппзнаје минералне мауерије и 

виуамине, сасуав, свпјсува, врсуе, извпре 

и ппуребе 

Пбјащоава енергеуску вреднпсу хране и 

енергеуске ппуребе људи 

Ппзнаје принципе правилне исхране 

Микрпбиплпгија 

живпуних 

намирница 

Суицаое знаоа п 

микрппрганизмима 

Суицаое знаоа п 

кприснпм и щуеунпм 

дејсуву 

микрппрганизама 

на прехрамбене 

прпизвпде 

Суицаое знаоа п 

ферменуима и 

дејсуву ферменауа 

 

Ушеник ппзнаје микрппрганизме и 

оихпвп пукриёе 

Ппзнаје физиплпгију микрппрганизама: 

исхрану, дисаое и размнпжаваое 

Навпди и пбјащоава екплпщке услпве 

за развпј микрппрганизама: влага, 

уемперауура, кисепник и реакција 

средине 

Навпди и пбјащоава врсуе 

микрппрганизама 

Дефинище ферменуе и ппзнаје 

ферменуације 

Кпнзервисаое 

намирница 

 

 

Суицаое знаоа п 

кпнзервисаоу 

живпуних 

намирница 

Суицаое знаоа п 

Ушеник дефинище кпнзервисаое и 

знашај кпнзервисаоа прехрамбених 

прпизвпда 

Навпди и пбјащоава узрпке квареоа 

живпуних намирница 
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ануибипуицима и 

фиупнцидима 

Ппзнаје физишке меупде кпнзервисаоа 

и пбјащоава сущеое, укуваваое, 

хлаѐеое, смрзаваое, пасуеризацију и 

суерилизацију 

Ппзнаје хемијскп кпнзервисаое и 

уппуребу кпнзерванса 

Дефинище ануибипуике и фиупнциде 

Ппзнаје биплпщкп кпнзервисаое и 

примену 

Жиуарице  

 

 

Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

жиуарицама и 

млинским 

прпизвпдима 

Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п хлебу, 

пецивима и 

уесуенинама 

Ушеник ппзнаје врсуе и знашај жиуарица, 

анаупмску граѐу зрна жиуарица и 

хемијски сасуав зрна 

Ппзнаје пщенишнп бращнп, нашине 

млевеоа, уиппве бращна, 

прганплепуишкп и лабпраупријскп 

испиуиваое квалиуеуа бращна, 

складищуеое и шуваое бращна 

Ппзнаје прпизвпде пд бращна: хлеб, 

пецивп и уесуенине, врсуе и дпбијаое 

Разликује квалиуеу хлеба и бплесуи 

хлеба 

 

Технплпгија 

ппврёа 

Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п ппврёу и 

меупдама 

кпнзервисаоа 

ппврёа 

Суицаое знаоа п 

варивима 

Суицаое знаоа п 

гљивама и 

кпнзервисаоу гљива 

Дефинище ппврёе, сасуав и знашај у 

исхрани, ппщуе каракуерисуике 

Ппзнаје врсуе ппврёа: главишасуп, 

лиснауп и цвеуарскп ппврёе, кпренасуп, 

крупласуп ппврёе и лукпвице, зелене 

махунарке, плпдасуп ппврёе, 

вищегпдищое ппврёе 

Ппзнаје бербу, урансппру и 

ускладищуеое ппврёа 

Ппзнаје уермишку пбраду ппврёа 

Ппзнаје меупде кпнзервисаоа ппврёа: 

брзп смрзаваое, суерилизација, 

пасуеризација, биплпщкп кпнзервисаое 

и маринираое 

Ппзнаје еврппске суандарде квалиуеуа 
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ппврёа 

Ппзнаје варива, сасуав, хранљиву 

вреднпсу и спруе 

Ппзнаје гљиве, врсуе, сасуав, 

прганплепуишкп пцеоиваое, класираое 

и кпнзервисаое ( сущеое и 

маринираое) 

 

Мауерије за 

заслаѐиваое  

Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п меду, 

щеёеру и вещуашким 

мауеријама за 

заслаѐиваое 

Ушеник ппзнаје мед, хранљиву вреднпсу, 

квалиуеу и складищуеое 

Ппзнаје щеёер, прпизвпдоу, квалиуеу и 

складищуеое 

 Ппзнаје вещуашке мауерије за 

заслаѐиваое 

  

 

Зашини  Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п зашинима 

Ушеник ппзнаје зашине, врсуе зашина, 

знашај, квалиуеу, складищуеое и 

примену у кулинарсуву 

  

 

Сп и сирёе Суицаое и 

прпщириваое 

знаоа п спли и 

сирёеуу 

Ушеник ппзнаје сп и сирёе, оихпву 

прпизвпдоу, врсуе, квалиуеу и примену. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 
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КУВАРСТВП СА ПРАКТИШНПМ НАСТАВПМ 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп са пракуишнпм насуавпм за уреёи разред; ЗУНС Бепград 2000; Р.Супјанпвиё, Ј.Јпкиё, П.Пеукпвиё 

 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

КУВАРСТВП 
СА 
ПРАКТИШНПМ  
НАСТАВПМ 
 

ЈЕДНПСТАВНА И 
СЛПЖЕНА ГПТПВА 
ЈЕЛА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
гпупвих јела; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

дефинище гпупва јела; 
групище гпупва јела; 
ппзнаје нпрмауив и израѐује пснпвне 
калкулације за гпупва јела; 
припрема намирнице за гпупва јела;  
примени видпве уермишке пбраде 
намирница; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
припрема гпупва јела; 
пдржава припремљенп гпупвп јелп дп 
сервираоа; 
сервира гпупва јела; 
декприще гпупва јела. 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое; 
Рещаваое прпблема; 
Сарадоа; 
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву; 

Хемија 
Хигијена 
Екпнпмика и 
прганизација 
предузеёа 
Умеунишкп 
пбликпваое 
Ппзнаваое рпбе 
Наука п исхрани 

НАЦИПНАЛНА ЈЕЛА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
наципналних јела; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

дефинище наципнална јела; 
разликује нпрмауив за пдреѐена 
наципнална јела; 
припрема намирнице и израѐује пснпвне 
калкулације за наципнална јела; 
припрема наципнална јела; 
пдржава припремљенп јелп дп 
сервираоа; 
сервира наципнална јела; 
декприще наципнална јела. 
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ГПТПВА ЈЕЛА ПД 
МЛЕВЕНПГ МЕСА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
гпупвих јела пд 
млевенпг меса; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

дефинище гпупва јела пд млевенпг меса; 
групище гпупва јела пд млевенпг меса; 
ппзнаје нпрмауив и израѐује пснпвне 
калкулације за гпупва јела пд млевенпг 
меса; 
припрема намирнице за гпупва јела пд 
млевенпг меса;  
примени видпве уермишке пбраде 
намирница; 
припрема гпупва јела пд млевенпг меса; 
пдржава припремљенп гпупвп јелп пд 
млевенпг меса дп сервираоа; 
сервира гпупва јела пд млевенпг меса; 

ГПТПВА ЈЕЛА ПД 
ИЗНУТРИЦА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
гпупвих јела пд 
изнуурица; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

дефинище гпупва јела пд изнуурица; 
групище гпупва јела пд изнуурица; 
ппзнаје нпрмауив и израѐује пснпвне 
калкулације за гпупва јела пд изнуурица; 
припрема намирнице за гпупва јела пд 
изнуурица;  
примени видпве уермишке пбраде 
намирница; 
припрема гпупва јела пд изнуурица; 
пдржава припремљенп гпупвп јелп пд 
изнуурица дп сервираоа; 
сервира гпупва јела пд изнуурица; 

ПЕШЕОЕ 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
пешеоа; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за пешеоа; 
припрема намирнице за пешеоа; 
ппище нашин припреме пешеоа; 
припрема сафу за пешеое; 
сервира пешеоа; 
декприще пешеоа. 

ДЕКПРАЦИЈА – 
УКРАЩАВАОЕ 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему и 
примену декпрација; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

припрема намирнице за декпрације; 
ппище нашин припреме декпрације; 
декприще јела. 
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САЛАТА КАП 
ХЛАДНП ПРЕДЈЕЛП 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
салауа кап хладних 
предјела; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 

ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 
ПД ЈАЈА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
хладних предјела пд 
јаја; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 

ЗАКУСКЕ, 
ПРДЕВЕРИ, 
НАРЕСЦИ, МЛЕШНИ 
ПРПИЗВПДИ И 
ППВРЋЕ КАП 
ХЛАДНП ПРЕДЈЕЛП 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
закуски, прдевера, 
нарезака, млешних 
прпизвпда и ппврёа 
кап хладних предјела; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 
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ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 
ПД РЕШНИХ И 
МПРСКИХ РИБА И 
РАКПВА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
хладних предјела пд 
решних и мпрских 
риба и ракпва; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 

ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА-
МУС И ХЛАДНА 
ПРЕДЈЕЛА ПД 
МПЗГА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
хладних предјела 
(мус) и хладних 
предјела пд мпзга; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 

ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 
ПД ПИЛЕЋЕГ МЕСА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
хладних предјела пд 
пилеёег меса; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 
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ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 
ПД МЕСА И ЈЕЗИКА 

Псппспбљаваое 
ушеника за припрему, 
примену и издаваое 
хладних предјела пд 
меса и језика; 
Псппспбљаваое 
ушеника за израду 
пснпвних калкулација. 

Дефинище  хладна предјела и хладна јела; 
разликује врсуе хладних предјела јела; 
разликује нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за хладна предјела и јела; 
припрема намирница за хладна предјела и 
јела; 
припрема хладна предјела и јела; 
сервира хладних предјела и јела; 
декприще хладна предјела и јела; 
шува хладна предјела и јела дп примене. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и кпмбинпвани 
Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУЛИНАРСКИ ТЕХНИШАР IV РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  мр Љиљана Никплиё; Бпсиљка Милиё - Шиуанка са коижевнп уепреуским ппјмпвима за шеувруи разред средое щкпле, Јпван Дереуиё:       

Исуприја српске коижевнпсуи, Ж.Суанпјишиё и Љ. Ппппвиё: Грамауика српскпг језика, Д.Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи са уепријпм писменпсуи 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
 С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Прпушаваое 

коижевнпг дела 

 

 

Схвауаое и разумеваое 

смисла коижевнпг дела. 

Негпваое ппщуе кулууре. 

Преппзнаваое слпјевиуе 

сурукууре 

коижевнпумеунишкпг дела. 

Преппзнауи суваралашки, 

прпдукуивни и уепријски 

пднпс према коижевнпсуи. 

Преппзнауи меупдплпгију 

коижевнпсуи. 

Сппзнауи есуеуске и мпралне 

вреднпсуи умеунишкпг дела.. 

Имауи изграѐен есуеуски дпживљај 

кеижевнпг дела. Прихвауиуи 

свеуску коижевну бащуину. 

Анализирауи екпнпмске ппјаве у 

коижвним делима. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

Кпрелација са 

исупријпм, 

спциплпгијпм, 

психплпгијпм, 

ппзприщнпм и 

филмскпм 

умеунпщёу, 

ликпвнпм и 

музишкпм кулуурпм 

Савремена 

коижевнпсу 

Уппзнаваое ушеника са 

савременпм  коижевнпсуи. 

Ппзнавауи суилске, уемауске и 

жанрпвске каракуерисуике 
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Негпваое ппщуе кулууре и 

вещуине мищљеоа. 

Схвауаое и разумеваое 

суила , уема и мпуива. 

Упшаваое веза измеѐу 

свеуске и српске 

коижевнпсуи. Упшаваое 

екпнпмских ппјава у делима 

савремене коижевнпсуи. 

савремене коижевнпсуи. Знауи и 

разумеуи ппеуику еппхе у Еврппи и 

свеуу и кпд нас. Имауи изражен 

есуеуски дпживљај умеунишкпг 

дела. Прихвауиуи свеуску 

коижевну бащуину.  

 

Лекуира Развијаое псеёаја за 

есуеуске и мпралне 

вреднпсуи. Развијаое и 

негпваое љубави према 

коизи. 

 

Ппзнавауи суваралащувп 

изабраних писаца. Разумеуи 

сурукууру, смисап и знашај 

пдреѐених дела. Имауи развијен 

коижевнп уепријски и аналиуишки 

присууп делу. 

Језик 

 

 

Унапреѐиваое језишких 

сппспбнпсуи и знаоа. 

Усвајаое знаоа из синуаксе. 

Упуёиваое ушеника да се 

кприсуе решницима и 

правпписним 

прирушницима. 

Ппзнавауи принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг језика. 

Ппседпвауи знаоа и вещуине кпја 

пмпгуёавају писану и усмену 

кпмуникацију. Пваладауи 

правпписнпм језишкпм  нпрмпм. 

Сампсуалнп кприщёеое 

правпписних прирушника и 

решника. Ппзнавауи решенишке 

кпнсурукције 

Кулуура изражаваоа 

 

 

Пракуишкп усвајаое и 

бпгаёеое језика и 

ууемељиваое насуаве 

писменпсуи и насуаве 

грамауике на језишким 

вежбаоима 

Ппседпвауи развијену језишку 

кулууру. Негпвауи усменп и 

писменп изражаваое. Уппупунпсуи 

усвпјиуи кулууру усменпг и 

писменпг изражаваоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни индивидулни уандем 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнплпщкп-дијалпщка, меупда демпнсурације 

Насуавна средсува: шиуанка, лекуира, медији /ппзприщна пресуава, филм, инуернеу/, звушна шиуанка 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 
2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језик кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпрфплпгија, синуакса, лексикплпгија, правппис. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језика: 

2.CJK.1.1.1. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе (щуа је језик, кпје функције има); ппщуује свпј језик и ппщуује друге језике; преппзнаје суерепуипне суавпве према језику. Разуме ппјам уексуа; 

разликује делпве уексуа (увпд, главни деп, заврщеуак); преппзнаје врсуе уексупва (пблике дискурса); има пснпвна знаоа из спциплингвисуике: ппзнаје ппјмпве једнпјезишнпсуи и вищејезишнпсуи (и 

зна пдгпварајуёе језишке прилике у Србији); разуме ппјам језишке варијауивнпсуи и преппзнаје пснпвне варијеуеуе. 

2.CJK.1.1.2. Разликује коижевни (суандардни) језик пд дијалекуа; зна пснпвне ппдауке п дијалекуима српскпг језика; има правилан суав према свпм дијалекуу и другим дијалекуима српскпг језика и 

према пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика (ппщуује свпј и друге дијалекуе српскпг језика и има ппуребу да шува свпј дијалекау; ппдједнакп цени пба изгпвпра српскпг коижевнпг језика – екавски 

и (и)јекавски); има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик; ппзнаје најважније грамауике и нпрмауивне прирушнике и уме да се оима кприсуи; зна пснпвне ппдауке п месуу српскпг језика меѐу 

другим индпеврппским и слпвенским језицима; има пснпвна знаоа п развпју коижевнпг језика, писма и правпписа кпд Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан пд неправилнпг изгпвпра гласа; зна пснпвну ппделу гласпва; има пснпвна знаоа у вези са слпгпм и примеоује их у расуављаоу реши на крају реда; зна пснпвна 

правила акценауске нпрме и упшава евенууалне разлике измеѐу свпг и коижевнпг акценуа. 

2.CJK.1.1.4. Ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у фреквенуним слушајевима (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с пблицима реши); издваја делпве реши у вези 

с пблицима реши (грамауишка пснпва и насуавак за пблик) у једнпсуавнијим слушајевима; издваја делпве реши у вези с граѐеоем реши (префикс, увпрбена пснпва, суфикс) у једнпсуавнијим 

слушајевима; преппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с граѐеоем реши (укљушујуёи и гласпвне прпмене у вези с граѐеоем реши); примеоује ппсупјеёе мпделе при граѐеоу 

нпвих реши. 

2.CJK.1.1.5. Правилнп склапа решеницу; разликује синуаксишке јединице; разликује акуивне и пасивне решенице; уме да анализира једнпсуавније решенице граѐене пп пснпвним мпделима и 

прпщирене прилпщким пдредбама. 

2.CJK.1.1.6. Има лексишки фпнд кпји је у складу са средоим нивппм пбразпваоа; прави разлику измеѐу фпрмалне и нефпрмалне лексике и уппуребљава их у складу са приликпм; има пснпвна знаоа 

п знашеоу реши; ппзнаје пснпвне лексишке пднпсе (синпнимију, анупнимију, хпмпнимију); ппзнаје меуафпру кап лексишки механизам; нема пдбпјнпсу према решима суранпг ппрекла, али их не 

прихвауа некриуишки и ауупмауски; ппзнаје ппјам уермина и фразеплпгизма; ппзнаје најважније решнике српскпг језика и уме да се оима кприсуи. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језика 

2.CJK.2.1.1. Има щира знаоа п језику уппщуе (кпја су биуна свпјсува језика); преппзнаје јединице и ппјаве кпје припадају разлишиуим језишким нивпима / ппдсисуемима; има пснпвна знаоа п писму 

уппщуе; има пснпвна знаоа п правппису уппщуе (еуимплпщки – фпнплпщки правппис; грамауишка – лпгишка инуерпункција; графема – слпвп); има пснпвна знаоа п језицима у свеуу (језишка 

српднпсу, језишки уиппви, језишке универзалије). Разуме пснпвне принципе впѐеоа дијалпга; разуме ппјам гпвпрнпг шина; разуме ппјам деиксе. Ппзнаје пдлике варијеуеуа српскпг језика насуалих на 

пснпву медијума и пних кпји су услпвљени спцијалнп и функципналнп. 

2.CJK.2.1.2. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика; зна пснпвна правила екавскпг и (и)јекавскпг изгпвпра; у једнпсуавнијим слушајевима пребацује (и)јекавску реш у екавски лик и пбрнууп. 

Смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. 

2.CJK.2.1.3. Ппзнаје гпвпрне пргане и нашин на кпји се гласпви прпизвпде; зна да дели гласпве пп свим криуеријумима; разуме ппјам фпнеме; зна сва правила акценауске нпрме и уме да прпшиуа 

правилнп акценупвану реш; зна механизме фпнплпщки услпвљених гласпвних прпмена (једнашеоа сугласника пп звушнпсуи и пп месуу увпрбе, сажимаое и асимилацију впкала и губљеое 

сугласника). 

2.CJK.2.1.4. Има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши; уме да пдреди пблик прпменљиве реши и да уппуреби реш у задаупм пблику; ппзнаје ппјам мпрфеме; дели реш на увпрбене мпрфеме у 

једнпсуавнијим слушајевима и именује уе мпрфеме; ппзнаје пснпвне нашине граѐеоа реши; примеоује нпрму у вези с пблицима реши у маое фреквенуним слушајевима. 

2.CJK.2.1.5. Кприсуи се свим синуаксишким мпгуёнпсуима српскпг језика; разликује безлишне и лишне решенице; анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; има щира знаоа п синуагми; 

преппзнаје пснпвне врсуе зависних предикауских решеница (уипишни слушајеви); зна пснпвнп п наппредним пднпсима, кпнгруенцији и негацији; разликује врсуе независних предикауских решеница; 

разуме ппјам елипсе; има пснпвна знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика. 

2.CJK.2.1.6. Има бпгау и уразнплишен лексишки фпнд (укљушујуёи и инуелекууалну и инуернаципналну лексику и ппзнаваое најфреквенунијих инуернаципналних префикса и суфикса). Тај фпнд 

уппуребљава у складу с приликпм; види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје му служе да изрази индивидуалнп искусувп и усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника; ппзнаје хиперпнимију/хиппнимију, 

парпнимију; разликује лексишке слпјеве; ппзнаје меупнимију кап лексишки механизам. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језика: 
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2.CJK.3.1.1. Разуме да ппсупји уесна веза измеѐу језика и мищљеоа; јасан му је ппјам кауегпризације; ппзнаје кпнверзаципне максиме (квалиуеуа, квануиуеуа, релеванунпсуи и нашина); разуме ппјам 

инфпрмауивне акууализације решенице и зна какп се пна ппсуиже; јасан му је ппјам уексууалне кпхезије. 

2.CJK.3.1.2. При ппдели реши на слпгпве ппзива се на правила; акценуује једнпсуавније примере. 

2.CJK.3.1.3. Има деуаљнија знаоа п мпрфплпгији у ужем смислу и увпрби реши у српскпм језику (дели реш на увпрбене мпрфеме у слпженијим слушајевима и именује уе мпрфеме). 

2.CJK.3.1.4. Има деуаљнија знаоа п уппуреби падежа и глагплских пблика; уме да анализира кпмпликпваније решенице граѐене пп разлишиуим мпделима; ппзнаје специјалне независне решенице; 

ппзнаје разлишиуа рещеоа у вези с кпнгруенцијпм. 

2.CJK.3.1.5. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу коижевнпсу кпји за уреёи разред пбухвауа: 

мпдерна коижевнпсу у еврппскпј коижовнпсуи и кпд нас, меѐурауна и рауна коижевнпсу. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.1.2.1. Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и коижевнписупријски кпнуексу. 

2.СЈК.1.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и дпвпди је у функципналну везу са примерима из коижевних 1 и неумеунишких2 уексупва предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.1.2.3. У уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.1.2.4. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. 

2.СЈК.1.2.5. Упшава пснпвне пспбине коижевнпсуи кап дискурса и разликује га у пднпсу на псуале друщувене дискурсе. 

2.СЈК.1.2.6. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне 

лекуире щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвпјене прпблеме у коижевнпм делу и уме да их аргуменуује примарним уексупм. 

2.СЈК.1.2.8. Кприсуи преппрушену секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) и дпвпди је у везу са коижевним уексупвима предвиѐеним прпгрампм. 2.СЈК.1.2.9. На пснпву 

дела српске и свеуске коижевнпсуи фпрмира шиуалашке навике и знаоа; схвауа улпгу шиуаоа у уумашеоу коижевнпг дела и у изграѐиваоу језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и 

наципналнпг иденуиуеуа. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.2.2.1. Инуерпреуира коижевни уексу увидпм у оегпве инуеграципне шинипце (дпживљајни кпнуексу, уемаускп-мпуивски слпј, кпмппзиција, ликпви, фпрме приппведаоа, идејни слпј, језишкп- 

суилски аспекуи...). 

2.СЈК.2.2.2. Ппзнаје коижевнпуепријску уерминплпгију и коижевнпуепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевних дела предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.3. Разликује меупде унууращоег и сппљащоег присуупа у инуерпреуацији коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела и адекваунп их примеоује приликпм разумеваоа и уумашеоа пвих 

врсуа дела. 

2.СЈК.2.2.4. Упшава и пбразлаже ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела у пквиру щкплске лекуире; прпцеоује да ли је слпженији 

коижевнпнаушни уексу (ауупбипграфија, бипграфија, мемпари, дневник, писмп, пууппис...) дпбрп сурукууриран и кпхеренуан, да ли су идеје излпжене јаснп и прецизнп; упшава суилске ппсуупке у 

коижевнпумеунишкпм и коижевнпнаушнпм уексуу; прпцеоује кпликп пдреѐене пдлике уексуа ууишу на оегпвп разумеваое и дппринпсе уумашеоу знашеоа уексуа. 

2.СЈК.2.2.5. Пбразлаже пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса у пднпсу на псуале друщувене дискурсе (нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и 

фикуивнпг иуд.). 

2.СЈК.2.2.6. Приликпм уумашеоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела из щкплскпг прпграма примеоује знаоа п пснпвним коижевнписупријским и ппеуишким пдликама суилских еппха, 

праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2СЈК.2.2.7. Сампсуалнп упшава и анализира прпблеме у коижевнпм делу и уме да аргуменуује свпје суавпве на пснпву примарнпг уексуа. 

2.СЈК.2.2.8. Акуивнп кприсуи преппрушену и щиру, секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску) у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела 

предвиѐених прпгрампм. 

2.СЈК.2.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи развија шиуалашке вещуине, сппспбнпсуи и знаоа пд знашаја за уумашеое и вреднпваое разлишиуих коижевнпумеунишких и 

коижевнпнаушних дела и за развијаое језишкпг, лиуерарнпг, кулуурнпг и наципналнпг иденуиуеуа; има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсуи: 

2.СЈК.3.2.1. Шиуа, дпживљава и сампсуалнп уумаши коижевнпумеунишка и коижевнпнаушна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма, кап и дпдауне (избпрне) и факулуауивне коижевнпумеунишке и 

коижевнпнаушне уексупве; упкпм инуерпреуације ппузданп кприсуи суешена знаоа п суваралашкпм ппусу ауупра и коижевнписупријскпм кпнуексуу. 

2.СЈК.3.2.2. Влада коижевнпуепријскпм уерминплпгијпм и уепријска знаоа адекваунп примеоује у уумашеоу коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела кпја су предвиѐена щкплским 

прпгрампм и других дела пве врсуе разлишиуих жанрпва, изван щкплскпг прпграма. 

2.СЈК.3.2.3. У прпцесу уумашеоа коижевнпумеунишкпг и коижевнпнаушнпг дела, пдабира, примеоује и кпмбинује адеквауне меупде унууращоег и сппљащоег присуупа. 

2.СЈК.3.2.4. Упшава и уумаши ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних уексупва у пквиру щкплске лекуире и изван щкплскпг прпграма; прпцеоује и 

ппреди суилске ппсуупке у наведеним врсуама уексупва. 

2.СЈК.3.2.5. Разуме пснпвне елеменуе коижевнпсуи кап дискурса (ппреди нпр. присусувп/пдсусувп приппведаша, приппведни фпкус, суауус исупријскпг и фикуивнпг иуд.) у пднпсу на псуале друщувенедискурсе 

и уа сазнаоа уппуребљава у уумашеоу коижевних дела. 
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2.СЈК.3.2.6. Приликпм уумашеоа и вреднпваоа коижевнпумеунишких и коижевнпнаушних дела примеоује и уппреѐује коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у 

развпју српске и свеуске коижевнпсуи. 

2.СЈК.3.2.7. Сампсуалнп упшава и уумаши прпблеме и идеје у коижевнпм делу и свпје суавпве уме да аргуменуује на пснпву примарнпг уексуа и лиуерарнп-филплпщкпг кпнуексуа. 

2.СЈК.3.2.8. У уумашеоу коижевнпг дела криуишки кприсуи преппрушену и сампсуалнп изабрану секундарну лиуераууру (коижевнписупријску, криуишку, ауупппеуишку, уепријску). 

2.СЈК.3.2.9. На пснпву дела српске и свеуске коижевнпсуи (у пбавезнпм и сппсувенпм избпру) и секундарне лиуераууре щири шиуалашка знаоа, примеоује сурауегије шиуаоа кпје су усаглащене са 

уиппм коижевнпг дела и са шиуалашким циљевима (дпживљај, исураживаое, суваралащувп); развија језишки, лиуерарни, кулуурни и наципнални иденуиуеу. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из српскпг језика за пбласу језишка кулуура кпји за уреёи разред пбухвауа: 

правппис, кулууру изражаваоа, писменп изражаваое и усменп изражаваое. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.1.3.1. Гпвпри разгпвеунп, ппщуујуёи прупепска правила коижевнпг језика; примеоује коижевнпјезишку акценууацију или уппреѐује свпј акценау са коижевним и уруди се да је с оим усклади; 

уешнп и разгпвеунп шиуа наглас коижевне и неумеунишке уексупве; изражајнп шиуа и казује лакще коижевнпумеунишке уексупве; у званишним сиууацијама гпвпри п једнпсуавнијим уемама из пбласуи 

језика, коижевнпсуи и кулууре кприсуеёи се кпрекуним језишким изразпм (уј. гпвпри уешнп, без замуцкиваоа, ппщуапалица, превеликих пауза и лажних ппшеуака, псмищљавајуёи решеницу унапред) 

и пдгпварајуёпм пснпвнпм уерминплпгијпм науке п језику и науке п коижевнпсуи, прилагпѐавајуёи приликама, сиууацији, сагпвпрнику и уеми вербална и невербална језишка средсува (држаое, 

мимику, гесуикулацију); гпвпри уз презенуацију; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа; у суаоу је да с пажопм и разумеваоем слуща излагаое средое уежине (нпр. предаваое) с уемпм из језика, 

коижевнпсуи и кулууре; приликпм слущаоа некпг излагаоа уме да хвауа белещке. 

2.CJK.1.3.2. Гпвпреёи и пищуёи п некпј уеми (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема), јаснп сурукуурира казиваое и ппвезује оегпве делпве на пдгпварајуёи нашин; разликује биунп пд небиунпг и 

држи се пснпвне уеме; сасуавља једнпсуавнији гпвпрени и писани уексу кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); уме украукп да ппище свпја псеёаоа и дпживљај 

коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава једнпсуавнији коижевнпумеунишки уексу и издваја оегпве важне или занимљиве делпве; резимира једнпсуавнији коижевни и 

неумеунишки уексу. 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мищљеоа на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре уме у крауким цруама да изнесе и пбразлпжи идеју или суав за кпји се залаже, гпвпри пдмеренп, пслаоа се 

на аргуменуе, у суаоу је да шује ууѐе мищљеое и да га узме у пбзир приликпм свпје аргуменуације; пище једнпсуавнији аргуменуауивни уексу на уеме из коижевнпсуи, језика и кулууре. 

2СЈК.1.3.4. Кприсуи пба писма, дајуёи преднпсу ёирилици; примеоује пснпвна правпписна правила у фреквенуним примерима и уме да се служи щкплским издаоем Правпписа; у писаоу издваја 

делпве уексуа, даје наслпве и ппднаслпве, уме да циуира и парафразира; сасуавља мауурски рад ппщуујуёи правила израде сурушнпг рада (уппуребљава фуснпуе и сасуавља садржај и библипграфију); 

сасуавља писмп – приваунп и службенп, бипграфију (CV), мплбу, жалбу, захуев, пглас; зна да пппуни разлишиуе фпрмуларе и пбрасце. 

2.CJK.1.3.5. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уексупве средое уежине (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија3 ); примеоује предлпжене сурауегије шиуаоа. 

2.CJK.1.3.6. Разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: преппзнаје оихпву сврху, прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације, издваја главне идеје уексуа; прауи развпј 

пдреѐене идеје у уексуу; ппреди пснпвне инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва. 

2.CJK.1.3.7. Криуишки прпмищља коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи: разликује пбјекуивну/верпдпсупјну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује (и уп пбразлаже) да ли 

ауупр неумеунишкпг уексуа изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван пднпснп 

присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; преппзнаје гпвпр мржое, дискриминације, бирпкрауски језик, и има изграѐен негауиван суав према оима; уме у једнпсуавним примерима да ппнудиалуернауиву 

бирпкраускпм језику. 

2.CJK.1.3.8. Преппзнаје сурукууру, разлишиуе елеменуе, суилске пдлике (експресивнпсу, сликпвиупсу, меуафпришнпсу) коижевнпг и неумеунишкпг уексуа; преппзнаје кпнпуауивнп знашеое реши у даупм 

кпнуексуу и разуме сврху кпнпуауивнпг знашеоа у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; пдреѐује знашеое неппзнауе реши на пснпву кпнуексуа и увпрбенпг мпдела; разуме знашај шиуаоа за бпгаёеое 

лексишкпг фпнда 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке кулууре 

2.CJK.2.3.1. Гпвпри у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре, кприсуеёи се коижевним језикпм и пдгпварајуёпм 

уерминплпгијпм; ушесувује у јавним разгпвприма са вище ушесника; прпцеоује слущапца пднпснп аудиупријум и пбликује свпј гпвпр према оегпвим ппуребама и мпгуёнпсуима; има ппуребу и навику 

да развија сппсувену гпвпрну кулууру; с пажопм и разумеваоем слуща уеже излагаое (нпр. предаваое) с уемпм из језика, коижевнпсуи и кулууре; слуща криуишки, прпцеоујуёи гпвпрникпву 

аргуменуацију и пбјекуивнпсу. 

2.CJK.2.3.2. Сасуавља слпженији гпвпрени и писани уексу (из језика, коижевнпсуи или слпбпдна уема) кприсуеёи се пписпм, приппведаоем и излагаоем (експпзицијпм); у гпвпренпј или писанпј 

расправи прецизнп изнпси свпје идеје и пбразлаже свпј суав; уруди се да гпвпри и пище занимљивп, правеёи прикладне дигресије и бирајуёи занимљиве деуаље и пдгпварајуёе примере; упшава 

ппенуу и излаже је на прикладан нашин; прецизнп изнпси свпј дпживљај и ууиске ппвпдпм коижевнпг или другпг умеунишкпг дела; сажеуп препришава слпженији коижевни уексу и резимира 

слпженији коижевни и неумеунишки уексу на уеме неппсреднп везане за градивп; пище извещуај и реферау; примеоује правпписну нпрму у слушајевима предвиѐеним прпгрампм. 

2.СЈК.2.3.3. Има сппспбнпсу и навику да у разлишиуе сврхе (инфпрмисаое, ушеое, лишни развпј, есуеуски дпживљај, забава...) шиуа уеже уексупве (коижевнпумеунишке уексупве, сурушне и 

наушнппппуларне уексупве из пбласуи науке п језику и коижевнпсуи, уексупве из медија); има изграѐен шиуалашки укус свпјсувен кулуурнпм и пбразпванпм шпвеку; примеоује слпжене сурауегије 

шиуаоа; бира сурауегију шиуаоа кпја пдгпвара сврси шиуаоа. 

2.СЈК.2.3.4. Разуме слпженији коижевни и неумеунишки уексу: преппзнаје оегпву сврху; прпналази експлициуне и имплициуне инфпрмације; издваја инфпрмације према задаупм криуеријуму; 

издваја главне идеје; прауи развпј пдреѐене идеје; ппреди инфпрмације и идеје из двају или вище уексупва да би разумеп пдгпварајуёи знашеоски или суилски аспеку према задаупм криуеријуму; 
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анализира и уумаши пне сисуеме мпуивације кпји се у коижевнпм делу јављају при пбликпваоу (каракуеризацији) ликпва и изградои дпгаѐаја (збпг бпљег и ппупунијег разумеваоа знашеоа 

коижевнпг дела); уумаши (на нивпу разумеваоа) уексупве пслаоајуёи се на други уексу/уексупве. 

2.CJK.2.3.5. Криуишки прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу: раздваја пбјекуивну шиоеницу пд ауупрпве инуерпреуације; прпцеоује да ли је ауупр уексуа неууралан или ангажпван 

пднпснп присурасуан, и пбразлаже свпју прпцену; разликује експлициуне и имплициуне ауупрпве суавпве; аргуменупванп вреднује да ли ауупр слпженијег експпзиупрнпг или аргуменуауивнпг уексуа 

ппгпднпг за пбраду градива из језика и коижевнпсуи изнпси све ппуребне инфпрмације и да ли даје дпвпљне и верпдпсупјне дпказе за уп щуп уврди. 

Следеёи искази пписују щуа ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке кулууре: 

2.CJK.3.3.1. Дискууује п слпженим уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре; дискууује п смислу и вреднпсуима коижевних уексупва и п сврси и вреднпсуима неумеунишких уексупва кприсуеёи сурушну 

уерминплпгију. 

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званишним сиууацијама, јавнп и пред веёим аудиупријумпм) и пище п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; има развијене гпвпрнишке (праупрске) вещуине; 

преуппсуавља разлишиуе суавпве аудиупријума и у складу с уим прпблемауизује ппједине садржаје; преппзнаје и анализира вербалну и невербалну реакцију сагпвпрника пднпснп аудиупријума и 

упме прилагпѐава свпј гпвпр; слущајуёи гпвпрника, прпцеоује садржину и фпрму оегпвпг гпвпра и нашин гпвпреоа. 

2.CJK.3.3.3. Кпмппзиципнп и лпгишки складнп пище сурушни уексу на уеме из коижевнпсуи и језика, кап и нпвински шланак. 

2.CJK.3.3.4. Прганизује, класификује, уппщуава и на слишан нашин пбраѐује инфпрмације из коижевних и неумеунишких уексупва на пснпву задаупг и/или сампсуалнп ппсуављенпг криуеријума. 

2.CJK.3.3.5. Прпдубљенп криуишки прпмищља слпженији уексу: прпцеоује кпликп слпженији експпзиупрни уексу успещнп пренпси инфпрмације публици кпјпј је намеоен, упшавајуёи кпјеинфпрмације 

недпсуају; издваја дпказну граѐу на кпјпј ауупр аргуменуауивнпг уексуа заснива свпје суавпве и пдреѐује средсува кпјима их изнпси; запажа ауупрпве грещке у закљушиваоу и сл. 

2.CJK.3.3.6. Прпцеоује суилске ппсуупке у коижевнпм и неумеунишкпм уексуу; ппреди суилске ппсуупке у два слпжена уексуа (или вище оих); уумаши оихпву улпгу у псувариваоу есуеуских и 

знашеоских пдлика наведених врсуа уексупва. 

2.CJK.3.3.7. Изграѐује свесу п себи кап шиуапцу – развија шиуалашку ауупрефлексију (разуме улпгу шиуаоа у сппсувенпм развпју; има развијену, криуишку свесу п свпјим шиуалашким сппспбнпсуима...) 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  Headway Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 Unit 8. No fear! 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

Ушеник је у суаоу да: 

-пписује сиууације, 

приша п дпгаѐајима и 

аргуменуује суавпве 

кприсуеёи једнпсуавне 

изразе и решенице, 

пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес ушеоа 

и управља оим. 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

Српски језик 

Исуприја 

Гепграфија 

Психплпгија 
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инфпрмације ( кад, 

где, кп, кпликп, защуп) 

у свакпдневним 

уексупвима  

-разуме сущуину нещуп 

дужих разгпвпра или 

дискусија на 

сасуанцима, 

кпји се пднпсе на 

маое 

слпжене садржаје из 

суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп 

суандардним језикпм, 

ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у 

вези са уемпм 

дискусије / разгпвпра 

пснпвне идеје. 

 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи и 

ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и 

писана, неппсредна и 

ппсредна кпмуникација, 

нпр. уелефпнпм, прекп 

инуернеуа). Уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај, усменп и 

писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације. 

У сиууацији кпмуникације 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеу на 

ппзиуиван, кпнсурукуиван 

и аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, других 

људи и заједница. 

Зна да је за разумеваое 

дпгаѐаја и дпнпщеое 

кпмпеуенуних пдлука 

Unit 9. It depends how 

you look at it 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

Ушеник је у суаоу да: 

- разуме и схвауи 

смисап 

слпженијих уексупва, 

щемауских приказа, 

упуусуава,угпвпра 

- разуме и кприсуи 

пбавещуеоа из 

сурушних 

уексупва везаних за 

суруку 

- разуме уексупве у 

кпјима се изнпси 

лишни суaв или 

ппсебнп гледищуе 

-сажима и препришава 

садржај уексуа, филма, 

разгпвара и сл. 
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Unit 10. All things hi-

tech 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на 

суранпм језику и 

размену краёих 

писаних ппрука. 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

Ушеник је у суаоу да:  

- ппведе, насуави и 

заврщи унапред 

припремљен разгпвпр, 

ппд услпвпм да је лице 

у лице са 

сагпвпрникпм 

- псувари кпмуникацију 

п 

пснпвним уемама, ппд 

услпвпм да је у суаоу 

да уражи ппмпё пд 

сагпвпрника 

- пбразлпжи и пдбрани 

свпј суав, разјасни 

несппразуме 

- иденуификује 

разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

- ппреди разлишиуе 

приказе исупг дпгаѐаја 

у разлишиуим 

медијима 

ппуребнп имауи 

релевануне 

и ппуздане ппдауке. 

Уме да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу 

и преппзна мпгуёе 

узрпке грещке. 

Кприсуи инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака. 

 

Уме да преуражује, 

прпцеоује релеванунпсу 

и ппузданпсу, анализира 

и сисуемауизује 

инфпрмације у 

елекурпнскпм пблику 

кприсуеёи пдгпварајуёа 

ИКТ средсува (уреѐаје, 

спфуверске прпизвпде и 

елекурпнске услуге). 

Преппзнаје ризике и 

ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ-а и у 

пднпсу на уп пдгпвпрнп 

ппсуупа. 

 

Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације. 

Ушеник уппреѐује 

Unit 11. Seeing is 

believing 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг 

садржаја. 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое на суранпм 

језику. 

Ушеник је у суаоу да: 

-напище писмп или 

нещуп дужи уексу да 

би саппщуип 

инфпрмацију 

или указап на лишни 

суав или 

супрпусуављаое 

мищљеоа 

-напище извещуај или 

прпупкпл п дпгаѐају 

или са сасуанка 

-писменп кпнкурище 
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за неки ппсап 

-на изразиуији нашин 

впди мпнплпщки уип 

излагаоа 

-гпвпри п ууисцима, 

уппуребљавајуёи 

прецизније и 

кпмплексније изразе 

-даје дужи ппис 

свакпдневних радои 

из свпг пкружеоа, 

пписује прпщле 

акуивнпсуи, 

свакпдневне пбавезе, 

планпве, радне 

задауке и нашин 

прганизпваоа 

-даје релевануне 

ппдауке 

са неке презенуације 

или из дискусије 

везане за суруку 

разлишиуа мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације прекп 

релевануних 

криуеријума, уме да 

пбјасни щуа су преднпсуи 

и слабе суране 

разлишиуих рещеоа и да 

се ппредели за бпље 

рещеое. 

 

Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

Дппринпси ппсуизаоу 

дпгпвпра п правилима 

заједнишкпг рада и 

придржава их се упкпм 

заједнишкпг рада. 

 

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и сараднике, 

а дискусију заснива на 

аргуменуима. 

 

Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује 

Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 
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уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, щеме, 

извещуаји, рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

друге кап равнпправне 

шланпве групе. 

 

Акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице уакп щуп 

ппщуује друге ушеснике 

кап једнакп вредне 

ауупнпмне пспбе и 

оихпва људска и 

маоинска права и уакп 

щуп се супрпусуавља 

разлишиуим фпрмама 

насиља и 

дискриминације.  

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије.  

Ппказује псеуљивпсу за 

есуеуску димензију у 

свакпдневнпм живпуу и 

има криуишки пднпс 

према уппуреби и 

злпуппуреби есуеуике. 

 

Unit 12. Telling it how it 

is 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва, 

 

псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра,  

 

псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на суранпм 

језику и размену 

краёих 

писаних ппрука. 

Ушеник је у суаоу да: 

-шиуа и разуме 

разлишиуе 

врсуе прилагпѐених 

уексупва преппзнајуёи 

пснпвна знашеоа и 

релевануне деуаље, 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на 

пснпву кпнуексуа и 

/или ппмпёу решника 

упши предвидљиве 

инфпрмације у 

свакпдневним 
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уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим 

сурушним 

уексупвима  

(фпрмулари, 

щеме, извещуаји, 

рещеоа), 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у 

крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима и 

правилнп их кприсуи, 

кпмуницира у 

свакпдневним 

сиууацијама и 

размеоује 

инфпрмације, блиске 

оегпвим 

инуереспваоима 

(писменп и усменп) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у пару, рад на уексуу 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, уексу меупда 

Насуавна средсува: учбеник, радна свеска, уабла, креда, ЦД, прпјекупр,  

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу:  

Пснпвни нивп:  2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.2.2.  2.СТ.1.2.3.  2.СТ.1.2.4.  2.СТ.1.2.5.  2.СТ.1.3.1. 2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.3.4. 2.СТ.1.3.5. 2.СТ.1.3.6. 2.СТ.1.3.7. 2.СТ.1.4.1.  2.СТ.1.4.2. 2.СТ.1.4.3.   2.СТ.1.4.4.   2.СТ.1.4.5.  2.СТ.1.5.1. 2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.1.5.6.  

Средои нивп: 2.СТ.2.1.1.   2.СТ.2.1.2.2.СТ.2.1.4.   2.СТ.2.2.1.  2.СТ.2.2.2.   2.СТ.2.2.4.  2.СТ.2.2.5.  2.СТ.2.2.6. 2.СТ.2.3.1. 2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.3.5. 2.СТ.2.3.6. 2.СТ.2.3.7. 2.СТ.2.4.1. 2.СТ.2.4.2. 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.4.4. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5.  

Напредни нивп: 2.СТ.3.1.1. 2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 2.СТ.3.2.3. 2.СТ.3.2.4. 2.СТ.3.2.5. 2.СТ.3.2.6. 2.СТ.3.3.1. 2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.3.5. 2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.4.2. 2.СТ.3.4.3. 2.СТ.3.4.4. 2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 
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ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Р. Кпсуиё, Д. Калајчиё, Пдбпјка-меупдика сппруске припреме, Сууденуски кулуурни ценуар, Нищ 1995. 

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за сампсуални 

рад на оима 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

у суаоу да: 

Примени адеквауна средсува за 

развпј и усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за развпј снаге, 

брзине, издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп ёе 

сагледауи ( деуекупвауи 

) ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику дисциплина 

из аулеуике и гимнасуике ( вежби 

на справама и улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и вежбе из 

псуалих прпгрампм предвиѐених 

садржаја  
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ПДБПЈКА (избпрни 

сппру ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за кпју щкпла 

има услпве 

Навпди пснпвне плимпијске 

принципе и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у слпбпднпм 

времену 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе је 

предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу 

у кпјем вежба, 

рекреира се и бави се 

сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

ФИЛПЗПФИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Миланка Радиё Тадиё, Филпзпфија, учбеник  за шеувруи разред гимназија, средоих сурушних и умеунишких щкпла 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

филпзпфија 

Пдреѐеое 

филпзпфије 

 

 

Увпѐеое ушеника у 

предмеу филпзпфија крпз 

пдреѐеое имена и ппјма, 

исупријске услпве у 

кпјима је насуала, пднпс 

измеѐу миуа, религије, 

науке и филпзпфије и 

пснпвна филпзпфска 

пиуаоа и дисциплине. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи у суаоу да : 

-еуимплпщки и ппјмпвнп 

анализира ппјам филпзпфије;  

-разуме друщувени кпнуексу 

насуанка филпзпфије;  

-пбјащоава разлишиуе 

ппбуде за филпзпфскп 

исураживаое; 

 -упшава слишнпсуи и разлике 

измеѐу филпзпфије и 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг,уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје,ефикаснп 

 

 

 

 

Прирпдне науке 

Спциплпгија 

Верска насуава 

Исуприја 

Психплпгија 

Ликпвна и 

музишка умеунпсу 
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науке,филпзпфије и религије 

и знашај раздвајаоа миуа пд 

филпзпфије; 

-јаснп разликује специфишна 

пиуаоа разлишиуих 

филпзпфских дисциплина. 

кприсуи разлишиуе 

сурауегије 

ушеоа,прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима 

ушеоа,ппзнаје 

разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаое, 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација, знаоа 

пд верпваоа;преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу,разликује 

и вреднује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи, уме да 

прпцени сппсувену 

успещнпсу у ушеоу и 

иденуификује уещкпёе у 

ушеоу и зна какп да их 

превазиѐе.) 

Кпмуникација ( Ушеник 

акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми 

кпмуникације;уме да 

искаже пдреѐени 

садржај,усменп и 

писанп и да га 

прилагпди ппуребама и 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Мауемауика 

Ануишка филпзпфија 

 

 

Уппзнаваое са 

прпблемима ануишке 

филпзпфије; 

oбразпваое пснпвних 

ппјмпва преспкрауске 

филпзпфије:arche, 

apeiron, physis,лпгпс и 

брпј; разумеваое и 

анализа знашаја 

супрпунпсуи за уумашеое 

прирпде у ануишкпј 

филпзпфији; разумеваое 

филпзпфскпг ппјма 

„биёе” и оегпва примена 

у елејскпј 

пнуплпгији;уппзнавое са 

уепријпм елеменауа 

Емпедпкла,Анаксагпре и 

гршких аупмисуа; 

уппзнавое ушеника са 

дијалекуикпм и 

реуприкпм спфисуа и 

пбразпваое ппјмпва 

ирпније и мајеууике крпз  

Спкраупву 

филпзпфију;разумеваое 

и анализа Плаупнпве и 

Арисупуелпве 

меуафизике;сагледаваое 

пднпса врлине и знаоа у 

Ушеник  разуме и анализира 

ппјмпве праппшеуак (aρχή), 

прирпда (φύςισ), насуајаое и 

несуајаое, кпсмпгпнија и 

уепгпнија; 

-  разуме и анализира 

разлишиуе кпнцепуе 

супрпунпсуи у филпзпфији; 

-  уппреѐује пиуагпрејскп и 

елејскп схвауаое биёа; 

-разуме и анализира идеје 

пнуплпщкпг плурализма 

Емпедплкла, Анаксагпре и 

аупмисуа; 

-пбјащоава  исупријски 

кпнуексу кпји је дпвеп дп 

ппјаве спфисуа и вреднује 

знашај увпѐеоа реуприке и 

дијалекуике у свакпдневни 

живпу суарих Грка; 

-разумеју, анализира и 

вреднује ппјмпве ирпније и 

мајеууике и увиѐа знашај 

Спкраупвпг нашина 

ппдушаваоа; 

-разуме и анализира 

Плаупнпвп и Арисупуелпвп 

меуафизишкп пдреѐеое 

суварнпсуи; 

-уппреѐује ,анализира и 
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Плаупнпвпј и 

Арисупуелпвпј 

филпзпфији; прпушаваое 

Плаупнпвпг и 

Арисупуелпвпг кпнцепуа 

пплиуишке 

филпзпфије;прпушаваое 

супицизма и 

епикурејсува; 

 

вреднујуе пплиуишку 

филпзпфију Плаупна и 

Арисупуела и ппвезују 

пплиуишке прпблеме ануике 

са свпјим свакпдневим 

искусувпм; 

-разуме, вреднује и креира 

разлишиуе кпнцепције дпбрпг 

живпуа у ануици. 

каракуерисуикама 

сиууације; уважава 

сагпвпрника, реагује на 

садржај кпмуникације, а 

не на лишнпсу 

сагпвпрника; 

иденуификује уашку 

гледищуа сагпвпрника и 

уме да прпцени 

адекваунпсу 

аргуменуације и 

кпнурааргуменуације; 

изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа и 

других људи.) 

 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама (Уме да 

уппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака и да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу; зна разлику 

измеѐу ппдауака и 

оихпвпг уумашеоа, зна 

да исуи ппдаци, у 

зависнпсуи пд кпнуекса, 

мпгу имауи разлишиуа 

уумашеоа и да 

Средопвекпвна 

филпзпфија 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним прпблемима и 

духпм средопвекпвне 

филпзпфије; 

исураживаое пднпса 

вере и разума у 

средопвекпвнпј 

филпзпфији; уппзнаваое 

ушеника са прпблемпм 

универзалија у средоем 

веку; исураживаое 

дпказа п егзисуенцији 

Бпга; 

 

 

Ушеник, анализира, разуме и 

вреднује исупријски кпнуексу 

насуанка филпзпвије средоег 

века; 

-разуме и анализира пднпс 

вере и разума у средоем 

веку, крпз паурисуику и 

схпласуику; 

-уппреѐује разлишиуа рещеоа 

прпблема универзалија; 

-уппреѐује, анализира и 

вреднује дпказеп 

егзисуенцији Бпга,Тпме 

Аквинскпг и других 

схпласуишара; 

Филпзпфија нпвпг 

дпба 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

кулуурнп-исупријским 

услпвима и пснпвним 

прпблемима  филпзпфије 

нпвпг века;уппзнаваое са 

Бекпнпвим и Декарупвим 

рещеоем прпблема 

меупде ; уппзнаваое са 

прпблемпм супсуанције у 

нпвпвекпвнпј 

филпзпфији; уппзнаваое 

Ушеник преппзнаје дпгаѐаје 

пд кљушне важнпсуи за нпви 

век и анализира пснпвне 

прпблеме пвпг раздпбља; 

-пбјащоава и анализира 

мпдернп схвауаое меупде, 

анализира и вреднује 

разлишиуе врсуе идпла: 

- инурпреуира, анализира  и 

уппреѐује Декарупв ппјам 

супсуанције са Спинпзиним и 
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са нпвпвекпвним 

емпиризмпм; увпѐеое 

ушеника у прпблем  

субјекуа у немашкпм 

идеализму; 

Лајбницпвим рещеоима; 

- анализира, пбјащоава и 

уппреѐује  разлишиуе 

емпирисуишке кпнцепције, 

Лпка, Берлија и Хјума;  

-пбјащоава, анализира и 

уппреѐује Канупв 

урансцеденуални идеализам 

са Хегелпвим апсплууним 

идеализмпм; 

уумашеоа мпгу да буду 

присурасна; кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну 

пбраду ппдауака.) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(Зна ефикаснп да 

кприсуи инфпрмаципнп-

кпмуникаципне 

уехнплпгије за 

кпмуникацију и 

сарадоу;ппмпёу ИКТ  

уме да 

предсуави,прганизује и 

фпрмауира 

инфпрмације, кприсуеёи 

на ефикасан нашин 

мпгуёнпсуи даупг ИКТ 

средсува; ефикаснп 

кприсуи ИКТ за 

кпмуникацију и 

сарадоу; преппзнаје 

ризике и ппаснпсуи при 

кприщёеоу ИКТ и у 

пднпсу на уп се 

пдгпвпрнп ппнаща.) 

Рещаваое прпблема 

(Ушеник  испиуује 

прпблемску сиууацију и 

прпналази мпгуёа 

рещеоа; уппреѐује 

мпгуёа рещеоа , уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

Савремена 

филпзпфија 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним прпблемима 

савремене 

филпзпфије;исураживаое 

разликеимеѐу 

вплунуаризма и 

нихилизма; развпј 

сазнаоа п пднпсу 

филпзпфских и наушних 

меупда ;исураживаое 

пснпвних прпблема 

савремене филпзпфије 

језика;уппзнаваое са 

прпблемима уумашеоа 

уексуа и са 

фенпменплпфијпм; 

уппзнаваое са пснпвним 

идејама филпзпфије 

егзисуенције. 

Ушеник иденуификује главне 

прпблеме савремене 

филпзпфије; 

-инурепреуира, анализира и 

уппреѐује Щппенхауерпв и 

Нишепв ираципналиуам; 

-уппреѐује разлишиуе аспекуе 

пднпса филпзпфије и науке: 

ппзиуивизам, лпгишки 

ппзиуивизам, прагмауизам; 

-пбјащоава, прпмищоа и 

анализира улпгу језика у 

филпзпфији; 

-анализира и вредниује 

савремене филпзпфске 

меупде:херменеууику и 

фенпменплпгију; 

-анализира разлишиуа 

схвауаоа п смислу шпвекпве 

егзисуенције. 
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рещеоа  и да се 

ппредели за бпље 

рещеое.) 

Сарадоа  

(Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду 

групе,усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева;акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике,а дискусију 

заснива на 

аргуменуима; 

кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве 

групе.) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни и рад у парпвима 

Насуавне меупде: : мпнплпщка, дијалпщка, меупда пракуишних акуивнпсуи ушеника,уексууална, меупда писаних радпва и задауака, 

хеурисуишка,презенуације 

Насуавна средсува: :учбеник, рашунар, уексупви 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Maуемауика 4,Збирка задауака и уесупва  за уреёи разред гимназија и уехнишких щкпла,Срѐан Пгоанпвиё,Живпрад Иванпвиё;Мауемауика 

3 и 4,збирка задауака за 3. И 4. Разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвиё,Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Мауемауика 

1. Елеменуи 

финансијске 

мауемауике 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима финансијске 

мауемауике 

• примени камауни рашун пд 

суп 

(време дауп у гпдинама, 

месецима 

или данима) 

• пбјасни ппјам менице и на 

кпји 

нашин се уппуребљава 

• примени прпсу камауни 

рашун на 

пбрашунаваое камауе кпд 

щуедних 

улпга и ппурпщашких кредиуа 

• ппкаже разлику измеѐу 

прпсупг 

и слпженпг камаунпг рашуна 

на даупм примеру 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Рещаваое прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмеуа,рашунарсувпм 

и инфпрмауикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрмауикпм,физикпм 

2.Функције 

 

 

• Прпщириваое знаоа п 

пспбинама функцијама 

• Уппзнаваое са 

ппјмпвима инверзна и 

слпжена функција 

• Уппзнаваое са ппјмпм 

гранишна вреднпсу 

функције 

• дефинище ппјам функције 

и врсуе 

функција (1-1, НА и 

бијекција) 

• кприсуи експлициуни и 

имплициуни пблик функције 

• пбјасни и испиуа 

мпнпупнпсу 

функције, пгранишенпсу, 
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парнпсу, 

перипдишнпсу и пдреди нуле 

функције 

• нацруа и анализира 

елеменуарне 

функције 

• пдреди гранишну вреднпсу 

функције 

• набрпји важне лимесе 

• пдреди асимпупуе дауе 

функције 

3.Извпд функције • Разумеваое ппјма 

извпда 

функције 

• Псппспбљаваое за 

примену извпда на 

испиуиваое свпјсуава 

функције 

 

• пбјасни прпблем уангенуе у 

даупј 

уашки и прпблем брзине 

• дефинище извпд функције 

• примени правила 

диференцираоа 

• примени уаблицу 

елеменуарних 

извпда 

• пдреди ексуремне 

вреднпсуи 

ппмпёу извпда функције 

• испиуа мпнпупнпсу 

функције 

ппмпёу извпда 

• испиуа и нацруа графике 

4.Верпваунпёа и 

суауисуика 

 

 

• Суицаое пснпвних 

знаоа п верпваунпёи и 

суауисуици 

• упши слушајне дпгаѐаје 

• преппзна кпји су дпгаѐаји 

мпгуёи, 

ппвпљни, сигурни, немпгуёи 

• израшуна верпваунпёу 

дпгаѐаја 

(суауисуишка и класишна 

дефиниција верпваунпёе) 

• пдреди услпвну 
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верпваунпёу 

дпгаѐаја А у пднпсу на 

дпгаѐај B 

• наведе пример слушајне 

прпменљиве 

• примени бинпмну 

расппделу 

• израшуна нумеришке 

каракуерисуике слушајних 

прпменљивих (мауемауишкп 

пшекиваое, дисперзију, 

медијану 

и мпд) 

• преппзна пснпвне ппјмпве 

суауисуике 

• фпрмира суауисуишке 

уабеле и на 

пснпву оих да графишки 

прикаже 

ппдауке 

• израшуна пдреѐене 

каракуерисуике 

слушајнпг узпрка 

(ариумеришку 

средину узпрка, медијану 

узпрка, 

мпд узпрка и дисперзију 

узпрка) 

 

 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: 

Насуавне меупде: 

Насуавна средсува: 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа мауемауика 

јесу: 

2.МА.1.3.2.   2.МА.1.3.3.    2.МА.1.3.4.   2.МА.1.4.2.    2.МА.1.4.6.   2.МА.2.3.3.    2.МА.2.3.4.    2.МА.2.3.5.   2.МА.2.3.6.    2.МА.2.3.7.    2.МА.2.4.6.  

 

ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Милпрад Јпванпвиё, Супјанка Калиниё, Ппзнаваое рпбе за 4.разред-кулинарски уехнишар и за 3.разред-кувар и ппсласуишар, Завпд за 

учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ППЗНАВАОЕ 

РПБЕ 

Технплпгија меса 

 

 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п месу, месу перади, 

месу риба, месу дивљаши и 

месу псуалих живпуиоа 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п кпбасицама 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п сувпмеснауим 

прпизвпдима 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п месним 

кпнзервама 

Ушеник ппзнаје граѐу и пспбине 

укива кап сасупјака меса, 

хемијски сасуав меса, 

прганплепуишка свпјсува и 

расецаое меса 

Ушеник ппзнаје прпмене на месу 

упкпм суајаоа: зреое меса, 

квареое меса и смрдљивп 

зреое меса 

Навпди и пбјащоава нашине 

кпнзервисаоа меса, услпве 

урансппруа и складищуеоа меса 

Навпди прпмене на месу упкпм 

разних нашина спремаоа јела: 

куваое, динсуаое, пешеое и 

пржеое 

Ушеник ппзнаје месп перади, 

сасуав, пбраду и кпнзервисаое 

Ппзнаје месп риба, ппделу, 

врсуе, хемијски сасуав, 

прганплепуишка свпјсува, 

прераѐевине и кпнзервисаое 

Ппзнаје месп дивљаши, сасуав, 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Хемија 

Биплпгија  

Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

Здравсувена кулуура 

Исхрана                               

Куварсувп 
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свпјсува, врсуе сазреваоа и 

шуваое 

Ппзнаје месп щкпљки и ракпва, 

врсуе, пбраду, пдрживпсу, 

складищуеое и квареое 

Ппзнаје месп псуалих живпуиоа: 

сипе, хпбпунице, лигое, 

кпроаше, пужеви и жабљи 

бауаци 

Ппзнаје кпбасице, врсуе, 

прпизвпдоу, квалиуеу, мане и 

складищуеое 

Ппзнаје сувпмеснауе прпизвпде, 

врсуе, прпизвпдоа, сасуав, 

складищуеое и квреое 

Ппзнаје кпнзервисаое меса у 

лименкама 

Технплпгија 

млека 

 

 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п млеку 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п прпизвпдима пд 

млека 

Ушеник ппзнаје млекп, хемијски 

сасуав, пбраду, хлаѐеое, 

кпнзервисаое и 

микрппрганизме млека 

Ппзнаје киселп-млешне 

прпизвпде кап щуп су јпгуру, 

киселп млекп, кефир и кумис 

Ппзнаје прпизвпде пд млека кап 

щуп су павлака, кајмак, маслац, 

сиреви и маслп 

Ппзнаје прпизвпдоу меких 

сирева: бели меки сиреви у 

крищкама, бели меки сиуни 

сиреви, сиреви са зеленп-

плавим племениуим плеснима, 

сиреви са белим племениуим 

плеснима, непреврели сиреви 

(крем сиреви) 

Ппзнаје уппљене сиреве за 
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мазаое и резаое 

Ппзнаје бплесуи сирева: „сирни 

цвеу“ и „надуупсу уврдих сирева“ 

Јаја  Суицаое и прпщириваое 

знаоа п јајима 

 

 

Ушеник ппзнаје јаја, граѐу и 

сасуав јаја, класификацију јаја у 

прпмеуу, испиуиваое квалиуеуа 

јаја, прпизвпде пд јаја, плпвшија 

јаја 

Ппзнаје дефекуна и ппкварена 

јаја 

Масуи и уља 

 

 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п масуима и уљима 

Суицаое знаоа п 

маргарину 

Ушеник ппзнаје масуи и уља, 

сасуав, прпизвпдоу и 

складищуеое 

Ппзнаје живпуиоске масуи, 

прпизвпдоу, класираое, 

складищуеое и прпмене на 

масуима 

Ппзнаје маргарин, прпизвпдоу, 

врсуе и складищуеое 

Пиёа  

 

 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п алкпхплним  

пиёима 

Суицаое и прпщириваое 

знаоа п безалкпхплним 

пиёима 

Суицаое знаоа п 

средсувима за уживаое 

Ушеник ппзнаје класификацију 

алкпхплних пиёа и алкпхплну 

ферменуацију (винификација) 

Ппзнаје прирпдна вина: бела, 

црна и ружишасуа и специјална 

вина: десеруна, пенущава и 

апериуивна 

Ппзнаје пивп, дпбијаое, пдлике 

и складищуеое 

Ппзнаје прирпдне и мирищљаве 

ракије 

Ппзнаје ликере, прпизвпдоу, 

врсуе и примену у кулинарсуву 

Ппзнаје безалкпхплна пиёа, 

прпизвпдоу, врсуе и примену у 

кулинарсуву 

Ппзнаје средсува за уживаое: 
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кафа, шај и какап 

 

Впёе  Суицаое и прпщириваое 

знаоа п впёу и 

прпизвпдима пд впёа 

Ушеник ппзнаје впёе, пдлике, 

хемијски сасуав и хранљиву 

вреднпсу, сазреваое, браое, 

урансппру , складищуеое и 

квареое впёа 

Ппзнаје врсуе впёа: јабушасуп 

впёе, кпщуишавп впёе, јагпдасуп-

бпбишасуп впёе, језграсуп впёе и 

јужнп впёе 

Ппзнаје кпнзервисаое впёа и 

дпбијаое впёних 

пплупрпизвпда и гпупвих 

прпизвпда. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 

 

 

НАУКА П ИСХРАНИ 

ЛИТЕРАТУРА:  Слпбпданка Банкпвиё Паунпвиё, Мира Никплиё 

Наука п исхрани (за 4. разред средое щкпле), Завпд за учбенике, Бепград, 2009 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ИСХРАНА 

 

 

 

Хранљиве мауерије 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

хранљивим 

мауеријама и 

енергеускпј 

вреднпсуи 

-разликује ппјмпве хране и исхране и 

оихпве улпге;   

-пбјасни улпгу ппјединих хранљивих 

мауерија у прганизму;  разликује 

намирнице пп ппреклу; 

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница биљнпг ппрекла у 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Дигиуална 

кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

Услуживаое, 

здравсувена кулуура, 

пснпве куварсува 
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живпуних 

намирница 

исхрани,   

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница живпуиоскпг 

ппрекла у исхрани;   

-наведе преднпсуи уппуребе прганских 

прпизвпда у људскпј исхрани;   

-разликује ппјмпве прганске и 

кпнвенципналне хране, наведе ризике 

уппуребе генеуски мпдификпване хране;   

израшуна енергеуску вреднпсу ппјединих 

намирница 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-Есуеуишка кпмпеуенција 

-Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

-Кпмуникација 

-Кпмпеуенција за ушеое 

 

 

 

 

 

 

Правилна исхрана 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

принципима 

правилне исхране 

и ппуребама у 

исхрани 

-наведе принципе правилне исхране;   

-набрпје узрпке неправилне исхране;   

-пбјасне ппследице неправилне исхране;  

- израшуна индекс ухраоенпсуи (БМИ); 

 сасуави дневни пбрпк 

 

Квареое намирница 

и кпнзервисаое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п квареоу 

намирница и 

меупдама 

кпнзервисаоа  

-набрпје најшещёе узрпке квара 

намирница;   

-пбјасне услпве ппд кпјима насуаје 

квареое намирница;  

-наведе нашине смаоеоа ризик квареоа 

намирница;   

-наведе нашине пшуваоа (намирница);   

-ппище меупде кпнзервисаоа 

намирница; 

 -наведе мпгуёе узрпшнике и нашине 

урпваоа хранпм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 
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Пснпвни нивп: БИ. 1.6.2, БИ.1.6.3 

Средои нивп: БИ.2.6.3, БИ.2.6.4 

Напредни нивп: БИ.3.2.1 

 

 

ХПТЕЛИЈЕРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Хпуелијерсувп за IV разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

Х
п

уе
ли

је
р

су
вп

 

 
 
Ппјмпвне пснпве 
хпуелијерсува 
 

 
Уппзнаваое са пснпвним 
ппјмпвима из пбласуи 
хпуелијерсува, 
угпсуиуељсува, 
ресупрауерсува кап и 
гасурпнпмије. 

-ушеник ёе биуи сппспбан да 
дефинище хпуелијерсувп и 
хпуелскп ппслпваое у целини 
 − да направи разлику измеѐу 
ресупрауерсува и 
гасурпнпмије 

 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Кпмуникација 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
 
Рад са људима и 
пднпси са јавнпщёу 
 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 
 
 

Ппслпвна екпнпмија 
 
Набавка и прпдаја 
рпбе 
 
 
Маркеуинг 
 
Туризам и 
угпсуиуељсувп 
 
Маркеуинг у ууризму 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меначмену 
 
Туризам 

 
 
Меѐузависнпсу 
хпуелијерсува и 
привредних 
делаунпсуи 
 
 

 
Псппспбљаваое ушеника 
да ппвеже хпуелијерсувп 
са делаунпсуима 
набавке, прпдаје, 
маркеуинга и сл. 

-да ппвеже ппслпваое хпуела 
са привредним и 
непривредним делаунпсуима 
- да увиди знашај 
хпуелијерсува за развпј 
ууризма кап и оихпву 
меѐуспбну услпвљенпсу 

 
 
Насуанак и развпј 
хпуелијерсува 

 
Суицаое знаоа из 
исуприје развпја 
хпуелијерсува дп данас 
 

Ушеник ёе биуи уппзнау какп 
се хпуелијерсувп развијалп пп 
разлишиуим исупријским 
еппхама 
- Ушеник ёе се уппзнауи са 
ппуребпм развпја хпуелских 
ланаца 

 
 
 

 
Расппзнаваое 
разлишиуих хпуелских и 

Ушеник ёе разумеуи разлику 
измеѐу угпсуиуељских 
ппслпвних једница за смещуај 
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Врсуе и 
кауегпризација 
пбјекауа у 
хпуелијерсуву 
 

угпсуиуељских пбјекауа, 
разликпваое пп 
кауегпријама, квалиуеуу 
услуге и суепену развпја 

и храну и пиёе 
- Ушеник се уппзнаје са 
хпуелским суандардима и 
оихпвпм кауегпризацијпм 

 
Прганизаципнп-
уехнишки аспекуи 
ппслпваоа хпуела 
 

 
Разумеваое факупра кпји 
ууишу на функципнисаое 
рада хпуела 

Ушеник ёе се уппзнауи са 
свим хпуелским службама : 
рецепција, служба хране и 
пиёа, кпмерцијална кап и са 
службпм рукпвпѐеоа 
-  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

ЛИТЕРАТУРА: учбеник Маркеуинг у ууризму, завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
М

ар
ке

уи
н

г 
у 

уу
р

и
зм

у 

 
Пснпвни ппјмпви 
маркеуинга у 
ууризму 
 

Суицаое  знаоа 
ушеника п пснпвним 
ппјмпвима 
маркеуинга у 
ууризму 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Дефинище ппјам, насуанак 

и развпј маркеуинга; 

- Ппзнаје циљеве изушаваоа 

маркеуинга у ууризму; 

- Прави разлику измеѐу 

прпизвпдне, прпдајне и 

маркеуинщке прјенуације у 

ууризму; 

- Ппзнаје хплисуишки 

маркеуинг. 

Кпмпеуенција је сашиоена 
пд знаоа, вещуине и 
вреднпсуи. Кпмепеуенуан 
ушеник зна  шиоенице, зна 
какп уреба да уради, мпже 
уп да уради и ради уп са 
пдреѐеним увереоем. 
Ушеници на пснпву знаоа 
кпје су суекли у шеуврупм 
разреду из предмеуа 
маркеуинг у ууризму, мпгу 
да ураде ппслпве у вези 
применемаркеуинга у 

Хпуелијерсувп 
Српски језик и 
коижевнпсу 
Енглески језик 
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Неппхпднпсу 
примене 
маркеруинга у 
ууризму 
 

Псппспбљаваое 
ушеника за примену 
маркеуинга у 
ууризму 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Преппзнауурисуишкп 

уржищуе; 

- Пдреди факупре кпји ууишу 

на секупр развпја услуга; 

- Примени маркеуинг микс; 

- Дефинище ппјам и 

каракуерисуике услуга. 

ууризму.Инсуруменуи кпје 
ёе кприсуиуи су: прпизвпд, 
цена, дисурибуција и 
прпмпција. 

Кап најрелевануније за 
адеквауну припрему  
ушеника за будуёи живпу, 
мпгу се издвпјиуи следеёе 
меѐупредмеуне 
кпмпеуенције: 

1. Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 

2. Кпмуникација 
3. Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 
4. Дигиуална 

кпмпеуенција 
5. Рещаваое прпблема 
6. Сарадоа 
7. Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм 
друщуву 

8. Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

9. Пдгпвпран пднпс 
према пкплини 

10. Есуеуишка 
кпмпеуенција 

11. Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 

 

 
Маркеуинг 
инфпрмаципни 
сисуем 

Псппспбљаваое 
ушеника за примену 
пснпвних 
инсуруменауа 
маркеуинг  
инфпрмаципнпг 
сисуема 
 
 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Пдреди елеменуе 

маркеуинг инфпрмаципнпг 

сисуема; 

- Примени инфпрмаципне 

уехнплпгије кпд хпуелских 

предузеёа и уурисуишких 

агенција; 

- Исуражује уурисуишкп 

уржищуе; 

- Фпрмира маркеуинг базу 

ппдауака. 

Ппнащаое 
ппурпщаша у 
прпцесу куппвине 
 

Суицаое знаоа 
ушеника п нашинима 
ппнащаоа 
ппурпщаша у 
прпцесу куппвине 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Преппзна  лишне 

каракуерисуике кпје ууишу 

на ппнащаое ппурпщаша; 

- Ппзнаје прпцес 

пдлушиваоа приликпм 

куппвине. 

Инсуруменуи 
маркеуинщкпг 
сплеуа у ууризму 
 

Суицаое знаоа 
ушеника п 
инсуруменуима 
маркеуинщкпг 
сплеуа у ууризму 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Креира уурисуишки 

прпизвпд; 
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- Преппзна квалиуеу и 

живпуни циклус 

прпизвпда; 

- Ппзнаје нашин брендираоа 

прпизвпда; 

- Дефинище факупре кпји 

ууишу на пплиуику цена; 

- Ппзнаје канале прпдаје; 

- Зна каква је улпга 

заппслених у маркеуингу у 

ууризму. 

 
Улпга маркеуинга у 
сурауещкпм 
планираоу 

Псппспбљаваое 
ушеника за улпгу 
маркеуинга у  
сурауещкпм 
планираоу 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Креира ппслпвнп 

сурауещкп планираое; 

- SWOT  анализу, 

фпрмулище циљеве, 

сурауегију; 

- Развија садржај маркеуинг 

плана; 

- Ппзнаје ппјам сегменуације 

уржищуа; 

- Пдреди пснпве и избпр 

циљева сегменуације 

уржищуа; 

- Дефинище развпј 

сурауегије за 

ппзиципнираое на 

уржищуу. 

 
Развпј дугпрпшних 
циљева са 
ппурпщашима 

Псппспбљаваое 
ушеника за развпј 
дугпрпшних циљева  
са ппурпщашима 

Пп заврщеуку мпдула ушеник ёе 
биуи у суаоу да: 

- Ппзнаје сауисфакцију и 

лпјалнпсу ппурпщаша; 
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- Развија сурауегију 

дугпрпшних пднпса  са 

ппурпщашима; 

- Креира дпдауе вреднпсуи 

за ппурпщаше; 

- Креира сурауегију услужнпг 

предузеёа у сиууацијама 

незадпвпљсува ппурпщаша. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда.  На ппшеуку свакпг мпдула ушенике уппзнауи са циљевима и исхпдима насуаве, пднпснп ушеоа, 
планпм рада и нашинима пцеоиваоа. Мпдули се реализују крпз пбраду у урајаоу пд 40 шаспва и вежбе 18 шаспва. Укупнп 58 шаспва, два шаса недељнп.  
Насуава се реализује у ушипници.  Пцеоиваое: праёеое псуваренпсуи исхпда, сампсуални пракуишни рад, усменп и писменп пдгпвараое,  презенуација 
и ппсмаураое индивидуалнпг и уимскпг рада 
Пблици рада: : Фрпнуални, групни, индивидуални. 
Насуавне меупд: Мпнплпщки, дијалпщки, кпмбинпвани. 
Насуавна средсува:Учбеник, уабла, креда. 
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КУВАРСТВП СА ПРАКТИШНПМ НАСТАВПМ 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп са пракуишнпм насуавпм за шеувруи разред; ЗУНС Бепград 2000; Р.Супјанпвиё, Ј.Јпкиё 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

КУВАРСТВП СА 
ПРАКТИШНПМ 
НАСТАВПМ 
 

ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое; 
Рещаваое прпблема; 
Сарадоа; 
Пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву; 

Хемија 
Хигијена 
Екпнпмика и 
прганизација 
предузеёа 
Умеунишкп 
пбликпваое 
Ппзнаваое рпбе 
Наука п исхрани ЈЕЛА ПП 

ППРУЧБИНИ 
ПД ТЕЛЕЋЕГ 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд уелеёег 
меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  
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ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД СВИОСКПГ 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд свиоскпг 
меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД ПИЛЕЋЕГ 
(ЖИВИНСКПГ) 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд пилеёег 
(живинскпг) меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД ЈАГОЕЋЕГ 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд јагоеёег 
меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  
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ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ – 
ЋЕВАП 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини - ёевап; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД ГПВЕЂЕГ 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд гпвеѐег 
меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД ДИВЉАШИ 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд дивљаши; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  
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ЈЕЛА ПП 
ППРУЧБИНИ 
ПД РИБЉЕГ 
МЕСА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пп 
ппручбини пд рибљег 
меса; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА ПД 
РАКПВА, 
МЕКУЩАЦА И 
ЩКПЉКИ 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела пд ракпва, 
мекущаца и щкпљки; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела пп ппручбини; 
групище јела пп ппручбини; 
ппзнаје рецепуурe и израѐује пснпвне 
калкулације за јела пп ппручбини;  
припрема намирнице за јела пп 
ппручбини;  
припрема јела пп ппручбини;  
прима ппручбину; 
кприсуи фпндпве у припреми јела; 
сервира јела пп ппручбини; 
декприще јела пп ппручбини.  

ЈЕЛА СА 
РПЩТИЉА 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое јела са рпщуиља; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

дефинище јела са рпщуиља; 
набрпји јела са рпщуиља 
ппзнаје нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за јела са рпщуиља; 
припрема намирница за јела са рпщуиља; 
припрема јела са рпщуиља; 
прима ппручбину; 
сервира јела са рпщуиља; 
декприще јела са рпщуиља. 
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ППСЛАСТИЦЕ 

Псппспбљаваое ушеника за 
припрему, примену и 
издаваое ппсласуица; 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду пснпвних 
калкулација. 

разликује врсуе ппсласуица; 
ппзнаје нпрмауиве и израѐује пснпвне 
калкулације за пдреѐене ппсласуице; 
ппзнаје сурушне уермине у 
ппсласуишарсуву; 
припрема намирнице за ппсласуице; 
припрема ппсласуице; 
сервира ппсласуице; 
декприще ппсласуице. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и кпмбинпвани 
Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

Мауурски испиу се сасупји из заједнишкпг и ппсебнпг дела 

А. ЗАЈЕДНИШКИ ДЕП МАТУРСКПГ ИСПИТА: 

1. Српски језик и коижевнпсу 

Б. ППСЕБНИ ДЕП МАТУРСКПГ ИСПИТА: 

1. Мауурски и пракуишан рад са усменпм пдбранпм рада 

2. Усмени испиу из избпрнпг предмеуа 

А. ЗАЈЕДНИШКИ ДЕП МАТУРСКПГ ИСПИТА: 

У пквиру заједнишкпг дела мауурскпг испиуа сви ушеници средоих сурушних щкпла пплажу писмени испиу из српскпг језика и коижевнпсуи према 

прпграму кпји су псуварили у упку шеувпрпгпдищоег щкплпваоа. 

Б. ППСЕБНИ ДЕП МАТУРСКПГ ИСПИТА: 

1) Мауурски пракуишан рад са усменпм пдбранпм рада 

Пракуишан мауурски рад уреба да ппкаже у кпјпј је мери ушеник псппспбљен за пбављаое пдреѐених ппслпва и задауака пбухваёених пбразпвним 

прпфилпм кулинарски уехнишар. Пракуишне мауурске радпве, пднпснп радне задауке, ууврѐује насуавнишкп веёе щкпле на предлпг сурушнпг веёа 

насуавника куварсува са пракуишнпм насуавпм, пднпснп пдгпварајуёих насуавника. 

2) Испиу из избпрнпг предмеуа 

Ушеници слпбпднп бирају премеу кпји пплажу усменп. Тп мпже биуи предмеу пд знашаја за даље пбразпваое кап и сурушни предмеуи. Групу избпрних 

предмеуа шине: 

– пснпви ууризма и угпсуиуељсува, 

– екпнпмика и прганизација предузеёа, 

– психплпгија, 
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– уурисуишка гепграфија, 

– маркеуинг у ууризму, 

– ппзнаваое рпбе, 

– наука п исхрани и 

– хпуелијерсувп. 

Избпрни предмеуи се пплажу према прпграмима кпји су ушеници псуварили у пквиру пбавезних предмеуа у упку шеувпрпгпдищоег щкплпваоа. 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ ТРГПВАЦ ЗА I, II И III РАЗРЕД 

ППЩТЕПБРАЗПВНИ ПРЕДМЕТИ 
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СТРУШНИ ПРЕДМЕТИ 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ТРГПВАЦ I  РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  шиуанка за први разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КОИЖЕВНПСТ 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

-Врсуе умеунпсуи, ппдела 

умеунпсуи 

 Коижевнпсу кап 

умеунпсу, 

коижевнпсу и друге 

умеунпсуи 

 Исуприја коижевнпсуи, 

уеприја 

коижевнпсуи, коижевна 

криуика 

 Лирика кап коижевни 

рпд: 

нарпдна лирска песма и 

умеунишка лирска песма пп 

избпру 

 Епика кап коижевни рпд: 

епска 

нарпдна песма (предлпг 

„Банпвиё Сурахиоа“), 

Увпѐеое ушеника у 

свеу коижевнпг дела 

и коижевнпсу кап 

науку и умеунпсу. 

Ууврѐиваое и вежбаое 

елеменауа уеприје 

коижевнпсуи: пднпс 

измеѐу умеунишке и 

нарпдне коижевнпсуи . 

пспбенпсуи сурукууре 

рпдпва и врсуа.  

Суицаое навика да се 

изнпсе и анализирају 

свпјим ууисци и ппщуује 

ууѐе мищљеое. 

-Разликује врсуе 

умеунпсуи и оихпва 

изражајна средсува 

- пбјащоава ппјам и 

функцију коижевнпсуи 

кап умеунпсуи и пднпс 

коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

- наведе наушне 

дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем 

коижевнпсуи 

- увиѐа разлику измеѐу 

усмене и писане 

коижевнпсуи 

- разликује коижевне 

рпдпве и врсуе 

- пдреди уему, мпуив, 

сиже, фабулу, лик и идеју 

у коижевнпм 

делу 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

Кпрелација 

са 

исупријпм, 

гепграфијпм 
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приппвеука 

пп избпру и рпман (предлпг 

Драгпслав Михаилпвиё 

„Кад суцвеуале уикве“) 

 Драма кап коижевни 

рпд: драма 

пп избпру 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

уесу 

 Приликпм пбраде 

драмскпг дела мпгуёнпсу 

избпра 

- изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм 

делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп 

би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 Сумерскп-вавилпнска 

коижевнпсу: Еп п 

Гилгамещу 

(анализа пдлпмка) 

 Миупви: п Тануалу, 

Сизифу, 

Нарцису; миупви п Трпји: 

Париспв суд, Пдисеј и 

Пенелппа, 

Ахил, Едип… 

 Хеленска коижевнпсу: 

Хпмер: 

Илијада (пдлпмак) 

 Спфпкле: Ануигпна 

(пдлпмак) 

 Суари и Нпви завеу 

(уексупви пп 

избпру) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Увпѐеое ушеника у 

исуприју коижевнпсуи. 

Уппзнаваое са 

сумерскпм, сурпгршкпм, 

хербејскпм 

коижевнпщёу. Увиѐаое 

везе и знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

са еврппскпм кулуурпм и 

свакпдневним живпупм. 

-Пбјащоава  знашај 

миуплпгије за ануишку 

коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

-наведе имена ауупра, 

називе пбраѐених дела и 

класификује их 

пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и 

врсуама 

-пбјасни универзалне 

ппруке коижевнпсуи 

суарпг века 
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Средоевекпвна 

коижевнпсу 

 Ппшеци слпвенске 

писменпсуи: 

Црнпризац Храбар : „Слпвп 

п 

писменима“ 

 Рад Ћирила и Меупдија 

 Слпвенска писма и развпј 

коижевнпг језика 

 Најсуарији сппменици 

јужнпслпвенске кулууре 

 Свеуи Сава : „Жиуије 

свеупг 

Симепна“ (пдлпмак) 

 Јефимија: „Ппхвала кнезу 

Лазару“ 

 Десппу Суефан 

Лазаревиё; 

„Слпвп љубве“ 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - уесу 

Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске 

кулууре, развпјем 

писма и језика, 

делима 

средопвекпвне 

коижевнпсуи. Увиѐаое 

знааја језика и писма за 

наципнални иденуиуеу. 

 

 

- Навпди најзнашајније 

сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, 

језик, 

писмп и век у кпм су 

насуали 

- именује ауупре и дела 

- разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

- лпцира пбраѐене 

уексупве у исупријски 

кпнуексу 

- пбјасни знашај 

средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску 

кулууру 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада на пдгпвпран, 

исурајан и креауиван 

нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије  

 

 

Нарпдна коижевнпсу 

 Врсуе нарпдне 

коижевнпсуи 

 Лирска нарпдна песма 

„Пвшар и 

девпјка“, „Зап гпсппдар“ 

(предлпг) 

 Епска нарпдна песма 

„Кнежева вешера“, Маркп 

пије уз 

Рамазан винп“, „Бпј на 

Мищару“ 

 Ллирскп-епске песме 

(пп избпру) 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем и врсуама 

нарпдне коижевнпсуи. 

Увежбаваое пспбина  

рпда у изабраним 

делима. Увиѐаое п вези 

измеѐу исуприје и миуа: 

нарпдна коижевнпсу 

кап израз 

кплекуивнпг 

мищљеоа и псеёаоа, 

ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара 

мпралнпг и 

- Разликује лирске, епске 

и лирскп-епске песме 

- упши пдлике усмене 

умеунпсуи реши 

(кплекуивнпсу, 

варијанунпсу, 

фпрмулауивнпсу) 

- прпцеоује еуишке 

вреднпсуи изнеуе у 

делима нарпдне 

коижевнпсуи 

- уумаши ликпве, биуне 

мпуиве, фабулу, сиже, 

кпмппзицију и 
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 Нарпдне прпза (бајка пп 

избпру) 

 Крауке нарпдне прпзне 

врсуе 

(избпр) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

наципналнпг кпдекса ппруке у пдабраним 

делима 

- уппреди умеунишку 

инуерпреуацију 

суварнпсуи и исупријске 

шиоенице 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским кпнуексупм 

оихпвпг насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуманизам и ренесанса 

Ппеуика хуманизма и 

ренесансе, 

најзнашајнији предсуавници 

 Франшескп Пеурарка: 

„Канцпнијер“ (избпр 

спнеуа) 

 Ђпвани Бпкашп: 

„Декамерпн“ 

(приппвеука пп избпру) или 

Дануе Алигијери „Пакап“ 

(приказ 

дела, пдлпмак) 

 Вилијам Щекспир: „Рпмеп 

и 

Јулија“ 

 Сервануес: „Дпн Кихпу“ 

(пдлпмак) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Уппзнаваое са еппхпм 

хуманизма и ренесансе, 

идејама, коижевним 

делима и знашајним 

аууприма.  

-наведе најзнашајније 

предсуавнике и оихпва 

дела 

- пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

- навпди и на пбраѐеним 

делима пбразлаже пдлике 

еппхе 

- уппреди вреднпсуи 

средоег века са 

вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

 

Ппщуи ппјмпви п језику 

Месуп језика у људскпм 

друщуву, биуна свпјсува 

језика, 

језик и кпмуникација 

 Коижевни језик, језишка 

нпрма и 

суандардизација 

Указиваое на 

прпушаваое језика 

кап сисуема, 

уппзнаваое са 

оегпвпм функцијпм, 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским 

 Уме да : 

-пбјасни функцију језика и 

ппјам језишкпг знака 

- разуме прирпду 

мпдернпг коижевнпг 

(суандарднпг) језика 

- наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп 19. 

 

-уме да искаже и засуупа 

свпје идеје, и да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и рещаваоа 

кпнфликауа  
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 Језишки сисуем и науке 

кпје се 

оиме баве 

 Коижевни језици кпд 

Срба дп 19. 

века 

развпјем века 

-наведе дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

језишкпг сисуема 

 

 

 

Фпнеуика 

Фпнеуика и фпнплпгија 

 Гласпви коижевнпг 

језика и 

оихпв изгпвпр 

 Гласпвне алуернације 

сугласника 

(звушних и безвушних; с:щ, 

з:ж, 

н:м; к,г,х:ш,ж,щ и к,г,х:ц,з,с; 

алуернације ненепшаних са 

предопнепшаним 

сугласницима), 

сампгласника (прпмена п у 

е и 

умекщанпсу сугласника, 

неппсупјанп а, прпмена 

спнануа л 

у впкал п) и упрпщёаваое 

сугласнишких група са 

правпписним рещеоима 

 Акценуи коижевнпг 

језика 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

Тесу 

Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике 

(фпнплпгије) 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа 

знаоа примене у 

гпвпру и писаоу 

-правилнп изгпвара 

гласпве и акценуе 

коижевнпг језика 

- разликује гласпвне 

алуернације 

  

 

Правппис 

Главне нпрме писаоа 

великпг и 

малпг слпва (на ппшеуку 

уме да се служи 

правпписпм 

- примени знаоа п 

гласпвним алуернацијама 

-правилнп уппуребљава  

нпрме писаоа великпг и 

малпг слпва (на 

ппшеуку решенице, 
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решенице, наслпви и 

науписи, 

власуиуа имена, имена 

нарпда, 

гепграфски ппјмпви, 

небеска 

уела, празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба 

великпг слпва, вищешлана 

имена 

земаља и псуала 

вищешлана 

имена, ппмпёне реши у 

именима, 

називи серијских и 

апсуракуних 

ппјмпва, зваоа, уиууле…) 

 Ппдела реши на крају 

реда 

у складу са 

језишкпм нпрмпм 

- примени уппуребу 

великпг и малпг слпва у 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

- ппдели реши на крају 

реда у складу са језишкпм 

нпрмпм 

наслпиеи и науписи, 

власуиуа имена, 

имена нарпда, гепграфски 

ппјмпви, небеска уела, 

празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба великпг слпва, 

вищешлана имена земаља 

и псуала вищешлана 

имена, 

ппмпёне реши у именима, 

називи серијских и 

апсуракуних ппјмпва, 

зваоа, уиууле…) 

-ппдела реши на крају 

реда 

 

Кулуура 

Изражаваоа 

 Језишке вежбе 

 Суилске вежбе 

 Врсуе функципналних 

суилпва- 

пснпвне пдлике 

 Разгпвпрни 

функципнални суил 

 Коижевнпумеунишки 

функципнални суил 

 Пппуоаваое фпрмулара, 

захуева, 

уплауница и сл. 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе 

разлишиуе 

пблике казиваоа 

и функципналне 

суилпве 

Ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази 

суавпве, дпнесе закљушке 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

-разликује функципналне 

суилпве- преппзна и 

примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

- пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и 

слишнп у складу са 
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 Щкплски писмени задаци 

4 х2+2 

језишкпм нпрмпм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу 

кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за 

щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве средое уежине, разуме коижевни и 

неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна 

знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у 

складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне 

коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и 

писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине 

коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим 

граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је 

складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи 

идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна 

пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа 

п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п 

врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим 

мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и 

негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище 
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складнп извещуај и реферау 

. 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из 

језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у 

уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, 

анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, 

суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа 

српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку 

нпрму.  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

Српски језик  

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

  

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 
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blind date. пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 
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пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 4 Eat, drink and 

be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим 

ушеницима на уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 
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гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see 

it. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева 

у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 
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TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

анупниме у свпјим изјавама. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за први разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Марина Пеукпвиё, 

Вушина Раишевиё. Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Куп юуп? Шуп юуп? 

 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва и 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

-разуме решенице, 

пиуаоа и упуусува из 

свакпдневнпг гпвпра 

(краука упуусува 

изгпвпрена сппрп и 

разгпеунп) 

-разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

уексупва (рашунајуёи и 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

 

Семэя и рпдсувенники 

 

 

 

Дружба 
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Дпм в кпупрпм мь 

живем 

 

 

Прпфессии 

 

да правилнп шиуају 

уексупве 

 

 

 

 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу 

на рускпм језику 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

крауких решеница и 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

сурушне) ппсле 

некпликп слущаоа или 

уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, пзнакама, 

еуикеуама) 

-рауме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време) 

 

-у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе 

реши, изразе и 

решенице (нпр.у 

пгласима, на 

плакауима) 

-разуме ппщуи садржај 

и смисап краёих 

уексупва (саппщуеоа, 

фпрмулара са 

ппдацима п некпј 

пспби, пснпвне 

кпманде на мащинама 

/ кпмпјууеру, 

декларације п 

прпизвпдима, упуусува 

за уппуребу и 

кприщёеое) 

 

-уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип 

свакпдневне, себи 

блиске лишнпсуи, 

акуивнпсуи, сиууације 

и дпгаѐаје 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

 

Сурань, нарпдь, язьки 

 

 

 

 

 

Времена гпда, климау 
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МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуи 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

-сасуавља крауак уексу 

п пдгпварајуёпј уеми 

-пище крауке ппруке 

релевануне за ппсап 

(месуп, уермини 

сасуанка) 

-пище краёи уексу п 

себи и свпм пкружеоу 

-пппуоава фпрмулар 

где се ураже лишни 

ппдаци 

 

 

-на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп 

-ппсуавоа једнпсуавна 

пиуаоа у вези са 

ппзнауим уемама из 

живпуа и суруке кап и 

да усменп или 

писменп пдгпвара на 

исуа (брпјеви, ппдаци 

п кплишинама, време, 

дауум) 

-напище краукп лишнп 

писмп, ппруку, 

разгледницу, шесуиуку 

-на пвпм нивпу није 

предвиѐена 

-преппзнаје и правилп 

кприсуи пснпвне 

фпнплпщке 

 

Время 

 

 

 

Ппкупки 

 

 

  

Праздники, гпсуи, шуп 

мь любим есуэ и пиуэ 

 

 

Средсува связи 

 

Средсува масспвпй 

инфпрмации 
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(инупнација, 

прпзпдија, риуам) и 

мпрфпсинуаксишке 

кауегприје (именишки и 

глагплски насуавци, 

пснпвни ред реши) 

-кприсуи садржаје 

медијске прпдукције 

намеоене ушеоу 

рускпг језика 

(щуампани медији, 

аудип / видеп записи, 

кпмпаку диск, 

инуернеу, иуд.) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува:Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи и суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим кулуурама уз уважаваое разлишиупсуи и 

усвајаое знаоа и умеёа ппуребних у кпмуника- 

цији на рускпм језику у усменпм и писанпм пблику. 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Варијануе падежних насуавака: лпкауив једнине на -у; п береге/на берегу, п лесе/ в лесу, п крае/на краю; нпминауив мнпжине на –а, -я, -эя, -е: гпрпда, 

ушиуеля, деревэя, граждане. 

Именице кпјима се пзнашавају прпфесије људи, оихпва наципнална и уериупријална припаднпсу. Прпмена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа уануум (рецепуивнп). 

Пбнављаое и сисуемауизација пснпвних именишких прпмена. 

Заменице 

Пбнављаое и сисуемауизација заменица пбраѐених у пснпвнпј щкпли: лишне, упиуне (куп, шуп, какпй, какпе, какие). 

Придеви 
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Прпмена придева 

Брпјеви 

Принципи прпмена пснпвних брпјева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (псуале брпјеве пбрадиуи кап лексику), оихпва уппуреба у најшещёим 

сурукуурама за исказиваое времена с предлпзима: с – дп, с – пп, пу – дп, к идр. Исказиваое времена пп сауу у разгпвпрнпм и службенпм суилу. 

Глагпли 

Најшещёе алуернације oснпве у презенуу и прпсупм и будуёем времену. Твпрбс вида ппмпёу префикса, суфикса и пснпве. 

Глагпли креуаоа: креуаое у пдреѐенпм правцу, непдреѐенп креуаое и креуаое једнпм у пба правца: акуивираое дп сада не пбраѐених глагпла 

креуаоа 

(идуи – хпдиуэ, ехауэ – ездиуэ, бегауэ – бежауэ, пльуэ – плавауэ, леуеуэ – леуауэ, несуи – нпсиуэ, весуи – впдиуэ, везуи – впзиуэ). 

Везници 

Најфреквенунији прпсуи везници у независп слпженим и зависнп слжпженим решеницама (а, да, и, нп, или, если, ппка, ппупму, уак как, перед уем как 

исл). 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё, Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000). Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 

А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне 

ууицаје на здравље, 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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 спреунпсуи и пкреунпсуи    дружеое и дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, дрпга, 

насиље, деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан је 

да физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

мпгуёе је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са свпјим 

другпвима и уживауи у 

дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 
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СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

пракуишан рад са 

физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

и правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује 

на оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је 

у свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се 

и бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Рeaлни брojeви 

 

Oбнaвљaоe и прoщиривaоe 

знaоa o скупу рeaлних 

брojeвa 

 

Oбнaвљaоe и увeжбaвaоe 

рaшунских oпeрциja сa 

рeaлним брojeвимa 

Рaзликуje oснoвнe 

пoдскупoвe скупa рeaлних 

брojeвa (N, Z, Q, I)  

Oдрeди НЗС и НЗД прирoдних 

брojeвa 

Врщи рaшунскe oпeрaциje сa 

рaзлoмцимa  

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд с пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3) Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

 

1) Хeмиja 

2) Гeoгрaфиja 

3) Кувaрсувo 

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

 

Прoпoрциoнaлнoсу 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

прoпoрциjaмa и прoцeнунoм 

рaшуну  

 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo нeкe 

вeлишинe 

Рeщи прoпoрциjу 

 

Прeпoзнa дирeкуну или 

oбрнууу прoпoрциoнaлнoсу  

 

Рeщaвa рaшун мeщaоa 

Рaциoнaлни 

aлгeбaрски изрaзи 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

пoлинoмимa  

Срeди пoлинoм дoбиjeн 

сaбирaоeм, oдузимaоeм и 

мнoжeоeм пoлинoмa 

Гeoмeуриja 

 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa и 

вeщуинa из гeoмeуриje 

 

Рaзликуje мeѐусoбни oднoс 

углoвa (сусeдни, 

кoмплeмeнуни, суплeмeнуни, 

нaпoрeдни, унaкрсни) 

 

Рaзликуje врсуe 

шeувoрoуглoвa и оихoвe 

oсoбинe 

Рaзликуje врсуe урoуглoвa и 

примeоуje oснoвнe рeлaциje 

у оимa 
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Пoзнaje Taлeсoву уeoрeму 

Линeaрнe 

jeднaшинe и 

нejeднaшинe 

 

 

 

Усвajaоe пojмoвa и 

рeщaвaоe линeaрних 

jeднaшинa и нejeднaшинa, 

сисуeмa линeaрних 

jeднaшинa и грaфишки прикaз 

линeaрнe функциje 

Рeщи линeaрнe jeднaшинe 

Рeщaвaуи линeaрнe 

нejeднaшинe и грaфишки 

прикaзивaуи скуп рeщeоa 

Рeщи сисуeм линeaрних 

jeднaшинa сa двe нeпoзнaуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде: :  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.1. Кприсуи прирпдне, целе, раципнале и реалне брпјеве, разлишиуе записе уих брпјева и превпди их из једнпг записа у други. 

2.MA.1.1.4. Трансфпрмище једнпсуавне алгебарске изразе.  

2.МА.1.1.5. Рещава једнпсуавне прпблеме кпји се свпде на линеарне и квадрауне једнашине.  

2.МА.1.2.2. Израшунава и прпцеоује расупјаоа, пбиме и ппврщине гепмеуријских фигура у равни кприсуеёи фпрмуле. 

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

Средои нивп: 

2.MA.2.1.5. Трансфпрмище алгебарске изразе. 

2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун 

Напредни нивп: 

2.МА.3.1.6. Рещава сисуеме линеарних једнашина са и без парамеуара и једнпсуавне сисуеме нелинеарних једнашина. 
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РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм 

прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да 

расппзна сурукууру и 

принцип рада 

рашунара, и знашј 

инфпрмауике за 

функципнисаое и  

развпј друщува. 

3.Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое  

прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи 

сампсуалнп да кприсуи 

прпграм за пбраду 

уексуа и уабеларник 

ппдауака и креираое 

дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, 

слика и уабела. 

Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

уабелама 

 

 

Да сампсуалнп креира 

уабелу и ради разне 

врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да 

креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за прављеое 

презенуација 

Да сампсуалнп креира 

и прави презенуације. 

 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи 

сервисе инуернеуа. 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Српска 

држава и  

државнпсу 

 Прпщириваое знаоа п 

насуанку мпдерне српске 

државе и најважнијим 

пдликама српске 

државнпсуи. 

 Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи 

за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у развпју српске 

државнпсуи. 

 Разумеваое најзнашајнијих 

идеја мпдернпг дпба и 

оихпвпг 

ууицаја у прпцесу 

 преппзна разлишиуе исупријскесадржаје 

(лишнпсуи, дпгаѐаје, ппјаве и прпцесе) и дпведе их 

у везу са пдгпварајуёпм временскпм пдредницпм 

и исупријским перипдпм; 

 разликује перипде у кпјима је ппсупјала, 

пресуала да ппсупји и ппнпвп насуала српска 

држава; 

 наведе и уппреди пдлике српске државнпсуи у 

средоем и нпвпм веку; 

 упши ууицај еврппских ревплуципнарних 

збиваоа на 

развпј српске наципналне и државне идеје; 

 пбјасни узрпке и ппследице Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких раупва 1876– 1878, Балканских 

раупва и 

Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

 

 

 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

 

- Гепграфија 

 

- Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

- Граѐанскп 

васпиуаое 

 

- Верска насуава 
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сувараоа српске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа у кпме насуаје и 

ппсупји српска држава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878, Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 ппище улпгу исуакнууих лишнпсуи у Српскпј 

ревплуцији, у развпју државних исуиууција и 

фпрмираоу мпдернпг 

пплиуишкпг сисуема, у пслпбпдилашким раупвима 

1876–1878, Балканским раупвима и Првпм 

свеускпмрауу 

 

 

 

 

 

 

 

Српски  

нарпд у  

југпслпвенскпј 

држави 

 Прпщириваое  знаоа п 

југпслпвенскпј идеји и 

нпсипцима идеје сувараоа 

југпслпвенске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа укпме насуаје 

југпслпвенска држава. 

 Прпщириваое знаоа п 

пдликама југпслпвенске 

државе. 

 Прпщириваое знаоа п 

пплпжају српскпг нарпда 

у југпслпвенскпј држави. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у пплиуишкпм 

живпуу југпслпвенске 

државе. 

 Сагледаваое 

 изведе закљушак п знашају усуавнпсуи за развпј 

мпдернпг пплиуишкпг сисуема. 

 пбразлпжи најважније мпуиве и узрпке 

сувараое 

југпслпвенске државе; 

 упши знашај насуанка југпслпвенске државе за 

српски 

нарпд; 

 иденуификује пдлике југпслпвенске државе кап 

мпнархије и кап републике; 

 разликује пспбенпсуи друщувенп-пплиуишких 

сисуема кпји су ппсупјали у југпслпвенскпј држави; 

 упши и разуме меѐунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе; 

 пбразлпжи дппринпс југпслпвенских 

ануифащисуишких ппкреуа ппбеди савезника у 

Другпм 

свеускпм рауу; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су ууицале на 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 
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меѐунарпднпг 

пплпжаја југпслпвенске 

државе. 

друщувенп- пплиуишка збиваоа у 

Југпславији 

  

Дпсуигнуёа 

српске  

кулууре 

 Разумеваое ппјма српскпг 

кулуурнпг прпсупра. 

 Развијаое свесуи п 

вищевекпвнпм кпнуинуиуеуу 

српске кулууре. 

 Сагледаваое српске 

кулууре 

кап дела еврппске 

кулуурнпг наслеѐа. 

 Прпщириваое знаоа п 

највищим дпмеуима и 

предсуавницим а српске 

кулууре. 

 Развијаое свесуи п знашају 

пбразпваоа за ппщуи 

кулуурни 

напредак. 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпуу кпд 

Срба крпз векпве 

 разликује перипде у кпјима су насуала 

најзнашајнија дела српске кулууре; 

 уппреди пдлике српске кулууре разлишиуих 

перипда; 

 пбјасни ууицаје исупријских збиваоа на 

кулуурна креуаоа;  ппище пдлике свакпдневнпг 

живпуа кпд Срба у разлишиуим еппхама и 

пбласуима; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре. 
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Српски нарпд 

и Србија у 

савременпм 

свеуу 

Разумеваое пплиуишких и 

екпнпмских пднпса у 

савременпм свеуу. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја Србије. 

 Прпщириваое знаоа п 

најзнашајнијим 

меѐунарпдним 

прганизацијама и шлансуву 

Србије у оима. 

 Прпщириваое знаоа п 

ппследицама наушнп- 

уехнплпщкпг развпја на 

живпу савременпг 

шпвека. 

 иденуификује најважније шинипце у 

меѐунарпдним 

пплиуишким и екпнпмским пднпсима; 

 разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу; 

 ууврди знашај шлансува Србије у меѐунарпдним 

прганизацијама; 

 пбјасни ууицај савремених уехнишких 

дпсуигнуёа на 

ппвезиваое људи у свеуу. 

  

 

ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Р. Хпрвау, М.Ракпшевиё "Хемија за први разред урпгпдищое сурушне щкпле" ЗУНС, Бепград, 2018.  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА  

СУПСТАНЦЕ 

 

Разумеваое кпнцепуа 

п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци 

Разумеваое пднпса 

измеѐу сурукууре 

супсуанци и оихпвих 

свпјсуава 

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских 

сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

пбјасни елекурпнеууралнпсу 

аупма 

разликује аупм пд јпна 

разуме ппјам  релауивне 

аупмске масе и релауивне 

мплекулске масе 

пдреди брпј валенуних 

елекурпна 

разликује јпнску везу пд 

кпваленуне везе 

разуме да свпјсува хемијских 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 
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једиоеоа зависе пд  уипа 

хемијске везе 

пбјасни ппјам  изпуппа и 

примену изпуппа  

пбјащоава  квануиуауивнп 

знашеое симбпла и фпрмула 

разуме на кпји нашин се 

пбразују хемијске везе 

разуме ппјам кплишине 

супсуанце и ппвезанпсу  

кплишине супсуанце са маспм 

пбјасни узрпк хемијскпг 

везиваоа аупма и уиппве 

хемијских веза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 сарадоа; 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

 

 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву  

разумеваоа пднпса 

кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса 

измеѐу квалиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Разумеваое пднпса 

измеѐу 

квануиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене дисперзних 

сисуема у 

свакпдневнпм живпуу 

и прпфесипналнпм  

разликује дисперзну фазу и 

дисперзнп средсувп 

израшуна масени прпценуни 

садржај  расувпра 

пбјасни да су дисперзни 

сисуеми смеще вище шисуих 

супсуанци 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

разуме ппјам кплишинске  

кпнценурације  расувпра 

пбјасни ппјам и навпди 

примену аерпспла, суспензија, 

емулзија и кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 

расувпрљивпсу супсуанци 
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раду. дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Разумеваое  кпнцепуа 

пдржаоа мауерије 

крпз принципе 

пдржаоа масе и 

енергије 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву 

разумеваоа 

хемијских реакција 

Развпј хемијскпг 

мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг 

мищљеоа, развпј 

псеуљивпсуи за 

прпблеме и 

сппспбнпсуи за 

рещаваое прпблема 

Развпј сппспбнпсуи 

кпмуникација у 

хемији 

 

 

 

разликује реакције синуезе и 

анализе  

пписује да су неке реакције 

егзпуермне а неке ендпуермне  

навпди факупре кпји ууишу на 

брзину хемијске реакције  

разликује кпнашне  и 

равнпуежне  хемијске реакције 

разликује  киселу, базну и 

неууралну средину на пснпву 

рH вреднпсуи расувпра 

напище једнашине за хемијске 

реакције 

прикаже  елекурплиуишку 

диспцијацију киселина, база и 

спли  хемијским једнашинама 

пбјасни ппјам елекурплиуа  

пбјащоава да хемијска 

прпмена знаши насуајаое нпвих 

супсуанци, раскидаоем суарих 

и сувараоем нпвих хемијских 

веза 

илусурује примерима знашај 

хемијске равнпуеже за прпцесе  

из свакпдневнпг живпуа 

разуме ппјам јаких и слабих 

елекурплиуа 

 

 

 

 

4. ХЕМИЈА 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИОЕОА 

Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

разликује меуале, немеуале и 

меуалпиде 

пписује каракуерисуишна 

свпјсува немеуала и меуала 

зна пснпвне каракуерисуике 

биплпщки важних прганских 

једиоеоа 
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и свакпдневнпм 

живпуу   

Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима 

пбјасни перипдишну прпмену 

свпјсуава елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма 

племениуих гаспва  

пписује каракуерисуишна 

свпјсува меуала  и немеуала и 

оихпвих важнијих једиоеоа,  

оихпву примену у суруци , кап 

и оихпв биплпщки  знашај   

илусурује примерима 

биплпщки знашај прганских 

једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм  живпуу и раду 

 На пснпву назива, фпрмула и 

врсуе веза разликује сурукууру 

мплекула дисахарида (лакупзе, 

сахарпзе) и пплисахарида 

(скрпба, целулпзе) 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 -рещаваое прпблема; 

 -дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Развпј пдгпвпрнпг 

суава према 

кприщёеоу супсуанци 

у свакпдневнпм 

живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

Разумеваое и 

прпсуѐиваое нашина 

пдлагаоа и 

унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша 

живпуне средине 

 пбјасни щуеунп дејсувп неких 

супсуанци на живпуну средину 

и здравље људи 

навпди најшещёе извпре 

загаѐиваоа аумпсфере, впде и 

ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа 

впде и ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг 

пдлагаоа секундарних 

сирпвина 

пбјасни какп се правилнп 

пдлаже елекурпнски пупад 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 
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цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми 

 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.1.1.     2ХЕ.1.1.2.     2ХЕ.1.1.3.    2ХЕ.1.1.4.    2ХЕ.1.1.5.  2ХЕ.1.1.6.  2ХЕ.1.1.7.  2 ХЕ.1.1.8.  2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.    2 ХЕ.1.2.4.    2 ХЕ.1.2.5.    

2ХЕ.1.2.6.    2ХЕ.1.2.7.    2ХЕ.1.2.8.   2 ХЕ.1.2.9. 2   2ХЕ.1.2.10.    2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2.  2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2ХЕ.2.1.1.   2ХЕ.2.1.2.  2 ХЕ.2.1.3.  2ХЕ.2.1.5.  2ХЕ.2.1.6    2 ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9.   2.ХЕ.2.2.1   2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2  2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1.   2 ХЕ.3.1.2. ХЕ.3.1.3.    2ХЕ.3.2.4.   2ХЕ.3.3.1.   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.5.2.   

 

 

ПСНПВИ ТРГПВИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви ургпвине за први разред ургпвинске щкпле - пбразпвни прпфил Тргпвац, Завпд за учбенике, Бепград, 2015 (Суипе Лпвреуа, Гпран 

Пеукпвиё) 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
сн

п
ви

 у
р

гп
ви

н
е 

 

 
 
Тргпвина кап 
привредна 
делаунпсу 

 
Уппзнаваое са 
пснпвним ппјмпм 
ургпвине, кап и оеним 
знашајем за 
прпиувпѐаша и 
ппурпщаша 

-ушеник ёе биуи сппспбан да 
дефинище ургпвине, каракуер 
рада регпвине кап и ушещёе 
ургпвине у сурукуури привреде 
− да направи разлику измеѐу 
рпбних и ппслпвних функција 
ургпвине 

 
 
 
 
 
 
 
Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 

Царинскп ппслпваое 
Маркеуинг 
 
Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
Меначмену 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Прганизаципни 
пблици ургпвине 
 
 

 
Псппспбљаваое 
ушеника да направи 
разлику измеѐу 
ургпвине на великп и 
ургпвине на малп, кап и 
сппљне и унууращое 

-Ушеник је разумеп разлику 
набавке и прпдаје рпбе у 
грпсисуишкпј и деуаљисуишкпј 
прпдаји 
- уакпѐе је наушип биуне ппјмпве 
царине и царинске уарифе 
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ургпвине Сарадоа 
 
Рад са људима  
 
пднпси са јавнпщёу 
 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

 

 
 
Тргпвина и 
уржищуе 

 
Суицаое знаоа из 
ппјма уржищуа и 
оегпве 
меѐузависнпсуи са 
ургпвинпм 
 

-ушеник ёе биуи сппспспбан да 
разликује разлишиуе пблике 
нарущаваоа уржищуа 
− да се уппзна са врсуама и 
функципнисаоем разлишиуих 
врсуа уржищуа 

 
 
 
Пснпве ппслпваоа 
у ургпвини 
 

 
Расппзнаваое 
ппслпвних средсуава у 
ургпвини кап и радне 
снаге  

-Ушеник ёе разумеуи кпја су 
пснпвна а кпја пбруна средсува у 
ургпвини 
- Ушеник се уппзнаје са 
ппјмпвима прпдукуивнпсуи, 
екпнпмишнпсуи и ренуабилнпсуи 

 
Развпј и 
унапреѐеое 
ургпвине 
 

 
Разумеваое 
кпнценурације ппнуде 
у прпизвпдои и 
ургпвини 

Ушеник ёе се уппзнауи са 
развпјем маркеуинга у ургпвини 
кап и разлишиуим пблицима 
физишке дисурибуције 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ТЕХНИКЕ ПРПДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА 

ЛИТЕРАТУРА: Техника прпдаје и услуге купцима за први разред ургпвинске щкпле; ауупри -  Гпран Пеукпвиё, Славица Бпжиё, Завпд за учбенике 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Техника прпдаје и 

услуге купцима 

 

1. 

Пснпвни пблици и 

нашини прпдаје 

 

Суицаое знаоа п 

пснпвним пблицима 

и нашинима прпдаје 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Пбјасни месуп, улпгу и 

ппделу ургпвине; 

 Пбјасни ппјам и нпсипце 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава сурукууру 

градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

 

Пснпви ургпвине 
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 малппрпдаје; 

Ппбјасни ппјам, изглед и 

врсуе прпдавница; 

Разликује уиппве 

елекурпнске малппрпдаје. 

биунп пд небиунпг уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме да 

ппреди разлишиуе извпре 

и нашине дпбијаоа 

ппдауака, да прпцеоује 

оихпву ппузданпсу и 

преппзна мпгуёе узрпке 

грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

Есуеуишка кпмпеуенција 

Ппзнаваое рпбе 

 

 

Пракуишна насуава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Елеменуи прпцеса рада 

у прпдавници 

 

 

 

 

Схвауаое улпге и 

знашаја елеменауа 

прпцеса рада у 

прпдавници 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Разликује и кприсуи 

средсува за рад у 

прпдавници; 

Разликује и кприсуи 

ппрему; 

Разликује врсуе рпбе; 

Разликује врсуе и димензије 

аспруимана; 

Разликује губиуке на рпби; 

Ппище функцију амбалаже 

и наведе врсуе амбалаже; 

Пбјасни улпгу прпдавца у 

прпцесу прпдаје рпбе; 

Разликује и примени 
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вещуине прпдавца. 

 

 

3. 

Техника прпдаје рпбе у 

класишнпј прпдавници 

Суицаое знаоа и 

вещуина п уехници 

прпдаје рпбе у 

класишнпј 

прпдавници 

 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Пбјасни све радое 

неппхпдне за припрему 

прпдаје; 

Спрпведе све радое 

неппхпдне за припрему 

прпдаје; 

Наведе и пбјасни све радое 

неппсредне прпдаје у 

класишнпј прпдавници; 

Изведе све радое 

неппсредне прпдаје у 

класишнпј прпдавници; 

Разликује врсуе дппунских 

услуга и симулира дппунске 

услуге купцима. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде: кпмбинпвана ( мпнплпщка-дијалпщка ), суудија слушаја, игра улпга, презенуација 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал; 

 

 

ППСЛПВНА КПМУНИКАЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА:Ппслпвна кпмуникација за први разред ургпвашке щкпле-Зприца Кпсуиё 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   

П
п

сл
п

вн
а 

кп
м

ун
и

ка
ц

и
ја

 

1.Ппслпвна 
кпмуникација 
 
 

-Уппзнаваое ушеника са 
нашинима и средсувима 
инуерне и ексуерне 
кпмуникације 

Разликује врсуе кпмуникације 
Пбјасни разлику измеѐу вербалне и 
невербалне кпмуникације 
Разликује знашај и садржај инуерне  
кпмуникације  

-Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
-Анализираое 
ппдауака и 
инфпрмација 

 Српски језик и 
коижевнпсу,  
Рашунарсувп и 
инфпрмауика, 
 Пснпви ургпвине,  
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Разликује знашај и садржај фпрмалне 
и нефпрмалне кпмуникације  
Разликује садржај и знашај ексуерне 
кпмуникације  
Наведе и пбјасни све каракуерисуике 
ппслпвнпг кпмуницираоа  
Разликује намену средсуава 
кпмуникације и кприсуи  
Усвпји  и сисуемауизује преѐенп 
градивп 
 

-Рещаваое прпблема 
и сампсуалнп 
дплажеое дп 
закљушака 
-Рад у групи и у пару 
-Кпмуникација 
-Кприщёеое 
невербалне 
кпмуникације и оен 
знашај 
-Развијаое здравпг 
пднпса према ппслу 
и развијаое 
мпралних нашела 
важних за ппсап 
-Ппнащаое у складу 
са ппслпвним 
бпнупнпм 
 

Техника прпдаје и 
услуге купцима,  
Пракуишна насуава  
 

2.Писанп ппслпвнп 
кпмуницираое 
 
 

-Суицаое знаоа и 
псппспбљаваое ушеника 
из пбласуи ппслпвне 
кпресппнденције у 
рпбнпм прпмеуу 

Увиди знашај писанпг ппслпвнпг 
кпмуницираоа у циљу псувариваоа 
ппслпвних акуивнпсуи 
Псппспбљаваое ушеника какп би 
знали да кприсуе и пбликују ппслпвна 
писма 
Изради ппслпвна писма (кап 
најмаспвнији вид писанпг ппслпвнпг 
кпмуницираоа) 
Пбликује ппслпвна писма  у разним 
фпрмама 
Разликује према намени и на пснпву 
циљева ппслпвна писма 
Разликује ппсебне видпве писанпг 
ппслпвнпг кпмуницираоа (ппслпвни 
пбрасци и прпписани пбрасци) 
Кприсуи дирекуну ппщуу 
Напище и кприсуи e-mail кап брз 
нашин кпмуникације са клијенуима и 
сарадницима 
Изради cv и напище пријаву за ппсап 
Изради и кприсуи  упиу, ппнуду, 
ппручбину, угпвпр... кап елеменуе 
ппслпвне кпресппнденције у рпбнпм 
прпмеуу 
Суицаое знаоа и псппспбљаваое 
ушеника из пбласуи ппслпвне 
кпресппнденције у рпбнпм прпмеуу 



 1375 

 

3.Кпмуникације у 
ургпвини 

-Пвладаваое уехникама 
прпдајнпг насуупа; 
псппспбљаваое ушеника 
за пбављаое 
уелефпнскпг разгпвпра; и 
превазилажеое 
кпнфликуних сиууација у 
прпдаји 
 
 

Суицаое знаоа и псппспбљаваое 
ушеника из пбласуи прпдајнпг насуупа  
Примени све фазе у ппсуупку прпдаје 
Спрпведе разлишиуе уехнике 
прпдајнпг насуупа  
Ппище и спрпведе разлишиуе меупде 
прпдаје  
Разликује све фазе прпдајнпг 
разгпвпра и зна да их примени  
Разликује елеменуе разгпвпра 
впѐенпг у лишнпм кпнуакуу  
Уппзнаваое са мпгуёим баријерама у 
кпмуникацији и нашинима за оихпвп 
превазилажеое 
Суицаое знаоа и псппспбљаваое 
ушеника из пбласуи прпдајнпг насуупа 
и баријера у кпмуникацији  
Псппспбљаваое ушеника за 
превазилажеое баријера у 
кпмуникацији  
Разликује уиппве купаца  
Прилагпди кпмуникацију свакпм уипу 
купца  
Преппзна факупре кпји ууишу на 
прпцес дпнпщеоа пдлука и оихпв 
исхпд кпд индивидуалних ппурпщаша  
Прауи маркеуинщке ппказауеље 
успещнпсуи ппслпваоа 
Сппзнаје знашај лишнпг имича и 
насуупа прпдавца 
Сппзна знашај ппслпвнпг дариваоа на 
негпваое успещних ппслпвних 
пднпса 
Суише знаоа и вещуине из кулууре 
прпдаје 
Зна какп да впди ппслпвни 
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уелефпнски разгпвпр  
Ппзнаје и примеоује правила 
кприщёеоа имејла  
Пбављаое уелефпнскпг разгпвпра, 
угпвпримп ппслпвни сасуанак прекп 
уелефпна иуд. 
Зна, разуме и пвлада кпмуникацијпм 
у ургпвини  

4.Прпдајне 
сппспбнпсуи и 
вещуине 
 
 

Псппспбљаваое ушеника 
за пбављаое прпдајнпг 
разгпвпра, за групну 
прпдају и прпдају један 
на један 

Сппзнају вещуине прпдаје и изграде 
пспбине дпбрпг прпдавца 
примени правила аргуменуације за 
купца 
пдгпвпри на пригпвпре купца 
планира  и припрема прпдајни 
разгпвпр 
разликује фазе прпдајнпг разгпвпра 
разликује и примени најважније 
прпдајне вещуине 
Упши знашај невербалне кпмуникације  
упши знашај пблашеоа кап вид 
кпмуникације 
разликује прпдају групи пд прпдаје 
један на један 
примени правила  успещнпг 
прегпвараоа 

5.Ппслпвни бпнупн 
 
 

Уппзнаваое ушеника са 
правилима ппслпвнпг 
бпнупна 

Ппнаща се у складу са правилима 
ппслпвнпг бпнупна 
Увиди знашај ппщуеприхваёених 
правила ппнащаоа, негује их и 
развија 
Увиди знашај ппщуеприхваёених 
правила ппнащаоа, негује их и 
развија 
Сппзнаје знашај пдржаваоа кпрекуних 
пднпса са ппурпщашима, клијенуима и 
заппсленима у кпмпанији  
Сппзна знашај ппслпвнпг суила кпји 
кпмпанији дпнпси  углед и 
ппщупваое 
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Ппнаща се у складу са правилима 
ппслпвнпг бпнупна 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални,групни,рад у пару 
Насуавне меупде: Меупда акуивне насуаве, мпнплпщкп-дијалпщка,дијалпщка, меупда демпнсурације, рад на уексуу,пракуишан рад 
Насуавна средсува: Табла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое 

 

ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА: С. Урпщевиё, Н. Милисављевиё, Н. Маркпв, Ппзнаваое рпбе за II, III разред ургпвинске щкпле, ЗУНС, Бепград  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим 
предмеуима 

П
П

ЗН
А

В
А

О
Е 

Р
П

Б
Е 

 
ПСНПВИ 
ППЗНАВАОА РПБЕ 
 

Суицаое знаоа п 
пснпвним ппјмпвима 
ппзнаваоа рпбе 

Пбјасни ппјам рпбе и набрпји врсуе 
рпба. 
Пбјасни квалиуеу рпбе и пд шега зависи. 
 Фпрмулище декларацију рпбе и наведе 
елеменуе декларације. 
Преппзна марку прпизвпда и пдреди кп 
ппуврѐује, а кп дпказује марку 
прпизвпда 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Вещуина 
кпмуникације 
Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
Рещаваое прпблема 
Вещуина сарадое 
Брига за здравље 
Екплпщка 
кпмпеуенција 
Предузеунишка 
кпмпеуенција 
 

Хемија 
Екплпгија и защуиуа 
живпуне средине 
Пснпви ургпвине  
Техника прпдаје и 
услуге купцима 
Пракуишна насуава 

 
ПРПИЗВПДИ 
ПРЕХРАМБЕНЕ И 
ДУВАНСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ 
 

Суицаое знаоа п 
врсуама и 
каракуерисуикама 
прпизвпда 
прехрамбене и 
дуванске индусурије 

Пбјасни знашај хигијене у раду са 
прехрамбеним прпизвпдима. 
Наведе хранљиве сасупјке намирница и 
пбјасни оихпв знашај за људски 
прганизам. 
Наведе хранљиве сасупјке у ппјединим 
намирницама. 
Наведе ппсуупке квареоа и 
кпнзервисаоа ппјединих намирница. 
 Пбјасни нашине шуваоа.  
Пбјасни знашај уклаоаоа пупада у 
прпдавници. 
Разликује врсуе амбалаже за 
прехрамбене прпизвпде.  
Наведе врсуе прпизвпда пд меса, млека 
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и рибе, класификацију јаја. 
Врсуе биљних уља и масуи. 
 Разликује жиуарице и уиппве бращна, 
врсуе хлеба, пецива, уесуенине, 
кпндиупрске прпизвпде. 
 Наведе каракуерисуике меда, щеёера и 
вещуашких заслаѐиваша. 
Разликује врсуе впёа и прпизвпда пд 
впёа. 
Врсуе ппврёа и прпизвпда пд ппврёа. 
 Наведе врсуе алкпхплних пиёа и 
нашине оихпвпг дпбијаоа. 
 Разврсуа алкпхплна пиёа пп јашини. 
Пбјасни дејсувп кпфеина, уеина и 
никпуина на људски прганизам. 
 Наведе врсуе кафе и шаја кпје се налазе 
на уржищуу. 
 Наведе каракуерисуике ппјединих 
зашина, кухиоске спли, врсуе сирёеуа. 
 Врсуе и спруе дувана и щуеунпсу 
кпнзумираоа дуваоа и алкпхплних 
пиёа 

ПРПИЗВПДИ 
ТЕЕКСТИЛНЕ И 
КПЖАРСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ 

Суицаое знаоа п 
уексуилним 
сирпвинама, кпжи и 
гпупвим 
прпизвпдима 
 
 

Разликује врсуе влакана према ппреклу. 
 Наведе свпјсува памушних и ланених 
влакана. 
 Пбјасни ппреклп вискпзних влакана и 
оихпва свпјсува. 
Разликује разлишиуа синуеуишка влакна. 
Пбјасни ппјам предива и набрпји врсуе 
и каракуерисуике предива. 
 Наведе врсуе уканина и каракуерисуике 
кпје ууишу на квалиуеу. 
Пбјасни свпјсува вунених уканина. 
Наведе свпјсува уканина пд прирпдне 
свиле. 
 Разликује вискпзне и синуеуишке 
уканине према каракуерисуикама и 
намени. 
 Наведе урикпуажне прпизвпде и 
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оихпва свпјсува. 
 Наведе прпизвпде уексуилне 
кпнфекције и мауеријале пд кпјих се 
израѐују. 
Разликује сисуеме кпнфекцијских мера 
кпје се кприсуе на уржищуу. 
 Наведе кпмадну рпбу и оена свпјсува. 
Пбјасни граѐу уепиха и врсуе уепиха. 
Разликује ппдне засуираше мащинске 
израде и уехнике оихпве прпизвпдое. 
Пбјасни разлику измеѐу швпрпваних и 
уканих уепиха и оихпве 
каракуерисуике. 
Пбјасни врсуе и каракуерисуике 
прирпдне и вещуашке кпже. 
 Разликује врсуе крзна. 
 Разликује врсуе пбуёе. 
 Наведе пзнаке велишина пбуёе. 
Разликује врсуе кпжне галануерије. 
Разликује врсуе кпжне кпнфекције 

ДРВП И ПРПИЗВПДИ 
ПД ДРВЕТА 
 
 

Уппзнаваое 
најзнашајнијих 
прпизвпда 
дрвппрераѐивашке 
индусурије и 
индусурије 
намещуаја 

Пбјасни граѐу и свпјсува разлишиуих 
врсуа дрвеуа. 
Наведе и пбјасни каракуерисуике 
прпизвпда прераде дрвеуа. 
Пбјасни нашине шуваоа дрвеуа и 
прпизвпда прераде дрвеуа. 
Разликује граѐевинску супларију. 
Разликује врсуе намещуаја. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 
Насуавне меупде:  вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 
Насуавна средсува:  учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 
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ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА Дневник за Пракуишну насуаву за први разред ургпвинске щкпле; ауупри – Славица Бпжиё, Гпрдана Вујпсевиё, Марица Кнежевиё, Завпд за 

учбенике 

                     ( 1 дан са 6 шаспва пракуишне насуаве недељнп, 210 шаспва гпдищое + 60 шаспва у блпку гпдищое ) 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ПРАКТИШНА 

НАСТАВА 

 

1. 

Пснпвни пблици 

и нашини прпдаје 

 

 

Суицаое знаоа 

п пснпвним 

пблицима и 

нашинима  

прпдаје рпбе 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

Сампсуалнп впди Дневник пракуишне 

насуаве; 

Преппзна и ппище прганизацију рада у 

ургпвинскпм предузеёу; 

Преппзна и ппище прганизацију рада у 

прпдавници; 

Иденуификујен ппслпве на свпм раднпм 

месуу у прпдавници; 

Разликује разлишиуе нпсипце 

малппрпдаје; 

Направи преглед нпсипца малппрпдајне 

мреже; 

Разликује класишне и савремене 

прпдавнице; 

Преппзна уиппве елекурпнске 

малппрпдаје 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

Сарадоа  

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

Есуеуишка кппеуенција 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу и 

пкплини 

 

Пснпви ургпвине 

Ппзнаваое рпбе 

Пснпви ппслпваоа у 

ургпвини 

Ппслпвна 

кпмуникација 

Маркеуинг у ургпвини  

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 
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2. 

Елеменуи 

прпцеса рада у 

прпдавници 

 

 

 

 

Суицаое знаоа 

п знашају 

елеменауа 

прпцеса рада у 

класишнпј 

прпдавници; 

Суицаое знаоа 

п месуу и улпзи 

прпдавца у 

класишнпј 

прпдавници; 

Суицаое 

вещуина и 

рууине у 

пбављаоу 

ппслпва у 

класишнпј 

прпдавници 

 Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Ппище и преппзна сва средсува за рад у 

прпдавници; 

Изабере и ппище какп ёе уппзнауи 

каракуерисуике рпбе кпја се у 

прпдавници налази; 

Сашува рпбу пд губиука; 

Разликује врсуе амбалаже у прпдавници; 

Упши најважније сппспбнпсуи прпдавца; 

Дефинище ппщуа правила ппнащаоа 

прпдавца; 

Прпцени кпје су најважније прпдајне 

вещуине прпдавца; 

Сампсуалнп пбави ппслпвни разгпвпр на 

иницијауиву купца; 

Демпнсурира пспбине рпбе и ууише на 

пдлуку купца п киуппвини; 

Наѐе најбпље рещеое да пдгпвпри на 

пригпвпр купца; 

Превазиѐе евенууалне баријере у 

кпмуникацији са купцима. 

  

 

3. 

Техника прпдаје 

рпбе у класишнпј 

прпдавници 

Суицаое 

вещуина и 

знаоа п 

припремним 

ппслпвима у 

класишнпј 

прпдавници; 

Суицаое 

вещуина и 

рууине у 

ппслпвима 

неппсредне 

прпдаје рпбе и 

пружаоу услуга 

купцима у 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Наведе фазе припреме прпдаје у 

класишнпј прпдавници; 

Реализује припремне ппслпве 

сампсуалнп и у сарадои са заппсленима 

у прпдавници; 

Реализује и прауи фазе неппсредне 

прпдаје рпбе купцима у класишнпј 

прпдавници; 

Сампсуалнп пбави ппслпвни разгпвпр на 

иницијауиву купца; 

Демпнсурира пспбине рпбе и ууише на 

пдлуку купца п куппвини; 

Наѐе најбпље рещеое да пдгпвпри на 

пригпвпр купца; 
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класишнпј 

прпдавници 

 

 

 

Превазиѐе евенууалне баријере у 

кпмуникацији са купцима; 

Кприсуи елекурпнску вагу за мереое 

рпбе прпменљивих мера; 

Прауи кприщёеое елекурпнске касе за 

пбрашун и наплауу нпвшанпг изнпса за 

прпдауу рпбу; 

Прауи сасуављаое прегледа ппдауака п 

прпдаји, кприсуеёи сисуем елекурпнске 

касе; 

Прауи рад касира и иденуификује 

разлике измеѐу гпупвинскпг и 

безгпупвинскпг плаёаоа; 

Сампсуалнп пакује прпдауу рпбу; 

Прауи сасуављаое спецификације и 

праёеое уплауе дневнпг пазара. 

 

4. 

Пракуишна 

насуава у блпку 

Суицаое 

вещуина и 

рууина у 

пбављаоу 

неппсредне 

прпдаје рпбе у 

класишнпј 

прпдавници 

Ушеник ёе биуи у суаоу да: 

Зна пснпвне пблике и нашине прпдаје 

рпбе; 

Буде припремљен за пбављаое ппслпва 

у класишним прпдавницама; 

Разликује улпге и знашај свих елеменауа 

прпцеса рада у класишнпј прпдавници; 

Ппище месуа и улпге прпдавца у 

класишнпј прпдавници; 

Уппзна најважније сппспбнпсуи, правила 

ппнащаоа и вещуине прпдавца у 

класишнпј прпдавници; 

Суише вещуине и знаоа п ппслпвима и 

нашину пбављаоа ппслпва припреме 

прпдаје рпбе у класишнпј прпдавници; 

Суише вещуине и знаоа п ппслпвима и 

нашину пбављаоа ппслпва припреме 

рпбе за прпдају у класишнпј прпдавници; 

Суише вещуине и знаоа п ппслпвима и 

нашину пбављаоа ппслпва прпдаје рпбе 
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у класишнпј прпдавници; 

Суише знаоа п врсуама дппунских услуга 

и вещуина у пружаоу дппунских услуга 

купцима. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

 

Пблици рада:  фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални, рад пп налoгу ппслпвпѐе; 

Насуавне меупде: кпмбинпвана ( мпнплпщка-дијалпщка ), суудија слушаја, игра улпга, презенуација, демпнсурауивна, вежбаое пракуишних вещуина, 

впѐеое Дневника пракуишне насуаве; 

Насуавна средсува: малппрпдајни пбјекау; 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ТРГПВАЦ II РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за други разред (Едука или ЗУНС), Д.Живкпвиё Теприја коижевнпсуи, Правппис, щкплскп изаое,  Суанпјишё-Ппппвиё Грамауика 

српскпг језика  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, калсицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

-Барпк и класицизам; ппеуика, 

главни 

предсуавници у нащпј и 

еврппскпј коижевнпсуи 

-Мплијер: „Тврдица“ 

- Прпсвеуиуељсувп у Еврппи и 

кпд нас 

- Коижевнп - прпсвеуиуељски 

рад Дпсиуеја 

Пбрадпвиёа 

- Дпсиуеј Пбрадпвиё: „Живпу и 

прикљушенија“ 

(пдлпмци) 

Уппзнаваое са 

еврппским 

кулуурним, духпвним 

и 

мисапним 

уенденцијама 

17. и 18. века и 

оихпвим 

ууицајима на српску 

коижевнпсу. 

Разликпваое праваца 

меѐуспбнп према 

идејнпј  пснпви 

Ушеник: 

-зна пдлике 

прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у 

коижевнпсуи 

- преппзна на 

пбраѐеним делима 

пдлике 

прпсвеуиуељсува 

- пбјащоава знашај 

Дпсиуејевпг рада за 

српску кулууру и 

коижевнпсу 

-прави паралелу у 

пбради исуих мпуива у 

 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

Исуприја 

умеунпсуи, 

исуприја, 

гепграфија 
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- Јпван Суерија Ппппвиё: 

„Тврдица“ (пдлпмци) 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

-увиѐа слишнпсуи и 

разлике  идејних пснпва 

праваца 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

Рпмануизам 

-Рпмануизам у Еврппи и кпд 

нас (ппјам, 

пспбенпсуи, знашај, 

предсуавници) 

- Пущкин: „Евгеније Поегин“ 

(пдлпмак) 

- Хајне: „Лпрелај“ или Щ. 

Пеуефи: „Слпбпда 

свеуа“ 

- Вук Карачиё - рад на рефпрми 

језика и 

правпписа, рад на сакупљаоу 

нарпдних 

умпувприна, лексикпграфски 

рад 

- Знашај 1847. гпдине 

- Пеуар Пеурпвиё Оегпщ: 

Хуманисуишкп- 

филпзпфске мисли „Гпрскпг 

вијенца“ (уумашеое 

гнпмских израза пп избпру) 

- Бранкп Радишевиё: „Кад 

млидија` умреуи“ 

- Ђура Јакщиё: „На Липару 

Јпван Јпванпвиё Змај: „Ђулиёи“ 

и „Ђулиёи 

увепци“ (избпр) 

 Лаза Кпсуиё: „Santa Maria 

della Salute“ 

 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи. 

 

 

 

 

-наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва 

дела 

- упшава и пбразлаже 

пдлике рпмануизма 

- изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи 

суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

- преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и 

разуме/ппщуује 

кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 
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Реализам 

-Реализам у Еврппи и кпд нас 

(ппјам, пспбенпсуи, 

знашај, предсуавници) 

- Балзак: „Шиша Гприп“ 

(пдлпмци пп избпру) 

- Гпгпљ : „Ревизпр“ (пдлпмак) 

- Милпван Глищиё: „Глава 

щеёера“ 

- Лаза Лазаревиё: „Веуар“ 

- Радпје Дпманпвиё: „Данга“ 

- Симп Мауавуљ: „Ппвареуа“ 

- Бранислав Нущиё: „Гпсппѐа 

минисуарка“ 

- Впјислав Илиё: „Сивп, 

сумпрнп небп“ 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

реализма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

- дефинище пдлике 

реализма и преппзна их 

на 

пбраѐеним коижевним 

делима 

-уумаши умеунишки свеу 

и суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених 

дела 

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи 

ИКТ зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

Правппис 

Сппјенп и пдвпјенп писаое 

реши 

(писаое брпјева и изведеница 

пд оих, писаое 

заменица и заменишких 

прилпга, сппјеви предлпга и 

других решци, глагпли и решце, 

писаое негације) 

Пснпвна правила сппјенпг, 

пплуслпженишкпг и 

пдвпјенпг писаоа 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

Примеоује правила 

пдвпјенпг и сасуављенпг 

писаоа реши 

у складу са језишкпм 

нпрмпм. 

Мрфплпгија са увпрбпм реши 

-Мпрфплпгија у ужем смислу 

- Врсуе реши 

-Именске реши и оихпве 

грамауишке кауегприје 

- Глагпли. Грамауишке 

кауегприје глагпла 

Сисуемауизпваое 

знаоа п 

врсуама реши, 

оихпвим 

пблицима и пснпвним 

правилима граѐеоа 

реши 

- Пдреѐује врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

-уппуребљава у усменпм 

и писанпм изражаваоу 

пблике 

реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 
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-Прилпзи, предлпзи, везници, 

решце, узвици 

- Пснпвни ппјмпви п извпѐеоу 

реши 

- Пснпвни ппјмпви п увпрби 

слпженица и 

пплуслпженица. 

-Прпцена псуваренпсуи исхпда 

Кулуура језишкпг изражаваоа 

- Лексишке вежбе 

- Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

- Писаое весуи, извещуаја, 

инуервјуа и других 

пблика нпвинарскпг 

изражаваоа 

-Милууин Миланкпвиё: „Крпз 

васипну и векпве 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и 

правпписа 

примеоује у усменпм 

и 

писанпм изражаваоу 

у 

складу са језишкпм 

нпрмпм, 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

-изражава 

размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и 

ппјавама кпје намеёу 

коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

-усаврщава суил и 

писменпсу у пднпсу на 

преухпдни разред 

. преппзнаје прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

- преппзнаје пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Изражава размищљаоа 

и криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама 

кпје намеёу коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

- примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

-усаврщип је језик , суил 

и писменпсу писмених 

задауака у пднпсу на 

преухпдни разред 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа …..  

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living 

history 

-усвајаое 

грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

уексу – ушеник  уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би исказап 

свпје мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и приша 

п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 − ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник уме да планира време за 

ушеое и да прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у щкпли и 

заједници афирмище дух уплеранције, 

равнпправнпсуи и дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и сараднике, а 

дискусију заснива на аргуменуима. 

Уме јаснп да искаже пдреѐени 

садржај, усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама сиууације: ппщуује 

жанрпвске каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу дужине, намену 

презенуације и ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; упшава 

сурукууру градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и елабприра пснпвне 

идеје. 

 Акуивнп дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и писана, 

неппсредна и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп инуернеуа). Кприсуи 

Српски језик 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and 

boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

мпдалне глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују 

п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј 

ппрпдици и 

пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из 

уексуа иизрази  свпј суав на 

дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе упууе и 

инфпрмације и ппдржи 

краёи разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да примени 

мпдалне глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни да 

гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for 

a story 

 

 

-Усвајаое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и изрази изјаве везане за 

псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и кприсуи прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, Past 
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- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и 

анализа неппзнаупг 

уексуа, кап и 

коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг 

за псеёаоа) 

-разгпвпр п 

пмиљеним писцима 

и коигама 

Continuous, Past Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи грамауишке 

и лексишке сурукууре 

пбраѐене на шасу упкпм 

разгпвпра и дискусије п 

аууприма и коижевним 

делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из уексуа иизрази  свпј суав 

на дауу уему. (Dr Jekyll and Mr 

Hyde, The Shepherd boy) 

U10 Our 

interactive world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п 

мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа 

инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

-Ушеник акуивнп кприсуи 

пасив глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке изразе и - 

примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

мпдерних уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжение 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву  

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 
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врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 
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Unit 11 Life`s 

what you make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present 

Perfect Continuous и 

ппреди га са другим 

глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п 

биуним дпгаѐајима у 

оихпвпм живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п 

ппрпдици, усвајаое 

впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

-Ушеник усваја и акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous, и ппреди га са 

другим глагплским 

временима везаним за 

прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији везанпј 

за ппрпдицу, и да искаже 

свпје мищљеое. Ушеник је 

акуивнп применип градивп 

из предхпднп пбраѐених 

пбласуи  

-Примени временске клаузе  

-Примени предвиѐене 

лексишке сурукууре 
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у 

свпјим изјавама и 

свакпдневнпм 

гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних 

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј 

фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе у 

свпм свакпдневнпм гпвпру, 

али и крпз писане радпве.  

-Ушеник усваја впкабулар 

крпз анализу уексуа The 

wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи Земљи и 

галаксији у кпјпј се пна 

налази. 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за други разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Вушина Раишевиё. 

Завпд за учбенике, Бепград, 2008 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У
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К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Шудесная прирпда 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме краёе исказе кпји 

садрже фреквенуне реши и 

сурукууре (инфпрмације п 

лишнпсуима, ппслу, 

ппрпдици, куппвини, щкпли, 

ближем пкружеоу) 

-резервище спбу у хпуелу, на 

рецепцији,  уурисуишки 

впдиш у свпм граду 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, на улици, на 

щалуеру) и правилнп их 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, ууризам, 

хпуелијерсувп, 

ургпвина, 

гасурпнпмија 

 

 

Спвременная Рпссия 

 

 

Дпбрп ппжалпвауэ 

 

 

Сшасуливпгп пууи 

 

 

Традиции и пбьшаи 

 

Исуприя ушиу 
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 излагаое и за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

кприсуи 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе крауких и 

прилагпѐених уексупва 

(једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пгласи) 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа и / или ппмпёу 

решника 

-упши предвидљиве 

инфпрмације (кад, где, кп, 

кпликп) у свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима (фпрмулари, 

щеме, извещуаји) 

-пписује сиууације, приша п 

дпгаѐајима и аргуменуује 

суавпве кприсуеёи 

једнпсуавне изразе и 

решенице 

-впди једнпсуавне разгпвпре 

(уелефпнира), даје 

инфпрмације и упуусува, 

угпвара уермине 

-реагује ушуивп на пиуаоа, 

захуеве, ппзиве, извиоеоа 

сагпвпрника 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 

 

 

 

 

 

 

 

Сураниць русскпй 

кулэуурь 

 

 

 

В мире книг 
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-пппуоава рашуне, 

признанице и харуије пд 

вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп 

ппслпвнп писмп према 

пдреѐенпм мпделу 

-ппище и ппјасни садржај 

щема и графикпна везаних 

за суруку 

-кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује инфпрмације, 

блиске оегпвим 

инуереспваоима (писменп и 

усменп) 

-превпди усменп или 

писменп крауке ппруке у 

складу са ппуребама 

кпмуникације 

-аргуменуује свпј суав п 

медијскпм уексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Прупграфија : Инуерпункција – пснпвна правила (са акценупм  на пблике кпји не ппсупје у српскпм језику), писаое великпг слпва. 

Лексикпграфија : Служеое двпјезишним решницима 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Решеница 
Решенице са глагплским прилпзима. Уппуреба нет и не у решеници. 
Именице 
Гениуив једнине на –у. 
Синпними, анупними, хпмпними. Меѐујезишки хпмпними. 
 
Заменице 
Непдреёене заменице ктп-тп, ктп-нибудь, некптпрый, нескплькп 
Пдришне заменице никтп, ништп, никакпй 
Ппщуе заменице сам, самый, любпй, каждый 
Придеви 
Дужи и краёи пблик придева. Уппуреба краукпг пблика. 
Брпјеви 
Редни брпјеви 
Глагпли 
Имперауив 
Прпщлп време глагпла пд инфиниуива на сугласник 
Глагпли креуаоа са префиксима в-, вь-, у-, при- 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Глагплски прилпзи 
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Предлпзи 
Најфреквенунији предлпзи шија се уппуреба разликује у пднпсу на мауерои језик (у, пкплп, впкруг, в, на) 
СИНТАКСА 
Решенице са крауким придевским пбликпм у предикауу (Пн бплен грипппм, Я сппспбен к мауемауике) 
Решенице са пбјекупм у инфиниуиву (Я угпвприл упвариъа мплшауэ) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 

 

 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 2, Учбеник и радна свеска , Немашки језик за други разред гимназије и средоих сурушних щкпла, щесуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Ferien: Meer und 

mehr... 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

пдмпр и пуупваоа. 

Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру 

уеме. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище свпј 

пдмпр. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

исприша какп је прпвеп распусу и 

инуервјуище друга п исупј уеми, 

ппище месуа кпја је ппсеуип, 

временске прилике, дискууује п 

мпгуёим нашинима леупваоа и 

изнесе свпј суав на уему пдмпра. 

Ушеник  акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  да 

искаже пдреѐени 

садржај. Негује кулууру 

дијалпга, изражава 

свпје суавпве, 

мищљеоа и псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 

Ereignisse und Fakten 

am Beginn des neuen 

Jahrtausends 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

пдреѐени дпгаѐај и инуервјуище 

друга п  упме, испланира 
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разлишиуи дпгаѐаји кпји су 

пбележили ппшеуак нпвпг 

века. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище и 

испланира пдреѐени 

дпгаѐај.Псппспбљаваое 

ушеника да преприша 

бипграфију неке ппзнауе 

лишнпсуи. 

 

рпѐенданску или неку другу 

забаву, преприша бипграфију 

неке ппзнауе лишнпсуи. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и уелефпна и 

уважава сагпвпрника. 

: 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је пвладап 

градивпм. Разликује 

шиоенице пд суавпва, 

верпваоа и мищљеоа. 

Уме да кпнсуруище 

знаое, акуивнп пдваја 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг. 

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа , 

прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и криуишки 

ушеусвује у 

демпкраукспм друщуву. 

Развија уплеранцију, 

ппщуује разлике, 

ппзнаје друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави сппрупм, 

сппспбан је да пружи 

прву ппмпё, впди 

рашуна п правилнпј 

исхрани. 

Ушеник уме да сигурнп и 

криуишки уппуребљава 

 

Was tust du für deine 

Gesundheit? 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

здравље. Псппспбљаваое 

ушеника да наведе делпве 

уела,щуа га бпли и да 

разгпвара п уеми здравље. 

Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа 

свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме здрав живпу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

делпве уела, да разгпвара п уеми 

здравље,ппище щуа пн ради за 

свпје здравље и друга пиуа 

исуп,зампли и да савеуе за здрав 

живпу. 

 

Ein Unfall 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

несреёа. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

сапбраёајну или неку другу 

несреёу. Ппдсуицаое 

криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд 

ушеника у пквиру уеме 

сапбраёај. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

извещуава п сапбраёајнпј или 

некпј другпј несреёи,кприсуи 

план впжое, изнесе свпј суав п 

преднпсуима и манама 

разлишиуих сапбраёајних 

средсуава и нашина пуупваоа. 
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елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

 

 

Menschen wie du und 

ich (?) 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

људи. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище ппзнауе 

или пспбе из свпг 

пкружеоа. Уппзнаваое 

ушеника са кпмадима 

пдеёе и псппспбљаваое 

ушеника да се снаѐе у 

прпдавници гардерпбе 

приликпм куппвине. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

разлишиуе ппзнауе или лишнпсуи 

из свпг живпуа (физишки и 

каракуернп),изнесе свпје 

мищљеое п оима,наведе 

кпмаде пдеёе и снаѐе се у 

прпдавници пдеёе приликпм 

куппвине. 

  

 

 

Partnerschaften 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

парунерски пднпси. 

Псппспбљаваое ушеника 

да разуме лишне пгласе,да 

ппище људе. Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпг 

идеалнпг парунера. 

Ппдсуицаое ушеника да 

изнесе свпј суав п 

разлишиуим нашинима 

живпуа и живпуним 

избприма. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да разуме 

и кприсуи садржај лишних 

пгласа,гпвпри п каракуерним 

пспбинама људи,изнесе свпј суав 

на пиуаое „Какп изгледа увпј 

идеалан 

парунер/парунерка?“,наведе 

хпрпскппске знаке и дискууује и 

изнесе свпј суав п разлишиуим 

нашинама живпуа. 

  

 

 

Jobs und Berufe 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

преднпсуи и мане пдреѐених 
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сурукуурама у пквиру уеме 

ппсап и занимаое. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппище разлишиуа 

занимаоа и наведе оихпве 

преднпсуи и 

мане.Псппспбљаваое 

ушеника да разуме пглас за 

ппсап и на исуи 

пдгпвпри.Пхрабриваое 

ушеника да предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу и 

ппище свпје идеалнп 

занимаое. 

занимаоа,ппище свпје идеалнп 

занимаое,предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу,разуме 

пглас за ппсап и на исуи 

пдгпвпри. 

 

 

Zukunftsvisionen 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

будуёнпсу. 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпри п свпјим 

планпвима за будуёнпсу и 

изнесе свпје жеље и наде. 

Пхрабриваое ушеника да 

приша п свпјпј 

прпщлпсуи,садащопсуи и 

будуёнпсуи. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да гпвпри 

п свпјим планпвима за 

будуёнпсу,изнесе свпја 

предвиѐаоа п будуёнпсуи у свеуу 

генералнп,гпвпри п свпјим 

жељама и надама,друга пиуа за 

исуе,ппище свпју 

прпщлпсу,садащопсу и 

будуёнпсу. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 

Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 
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                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

                                             Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 
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16. Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

17. Тпншев, И. (2001): Атлетика – техника и пбучаваое. 

18. Рубин, П. (1999).Кпшарка – метпдика и техника. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

Суeпeнoвaоe и 

кoрeнoвaоe 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa суeпeнoвaоa и 

кoрeнoвaоa 

 

Врщи суeпeнoвaоe сa 

цeлим eкспoнeнуoм и 

примeни их у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

Примeни oсoбинe 

кoрeнoвaоa и 

суeпeнoвaоa у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

1) Гeoгрaфиja 

2) Пoслoвнa 

инфoрмaуикa 

3) Кувaрсувo  

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

Квaдрaунe jeднaшинe и 

квaдрaунa функциja 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa пoурeбних зa 

рeщaвaоe квaдрaуних 

jeднaшинa и нejeднaшинa 

и скицирaоe и aнaлизу 

грaфикa квaдрaуних 

функциja 

 

Пoзнaje oбрaзaц зa 

рeщaвaоe квaдрaунe 

jeднaшинe и примeоуje гa 

нa рaзлишиуe слушajeвe 

Oдрeѐуje прирoду рeщeоa 

квaдрaунe jeднaшинe 

Рaсуaвљa квaдрaуни 

уринoм нa шиниoцe 

Рeщaвa квaдрaуну 

нejeднaшину 

Eкспoнeнциjaлнa функциja Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa зa рaзумeвaоe 

eкспoнeнциjaлних и 

рeщaвaоe jeднoсуaвних 

eкспoнeнциjaлних 

jeднaшинa 

Прикaжe уaбeлaрнo и 

грaфишки eкспoнeнциjaлну 

функциjу 

Рeщaвa jeднoсуaвнe 

eкспoнeнциjaлнe 

jeднaшинe  

Пoлиeдри 

 

 

Суицaоe знaоa o 

пoлиeдримa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину призмe 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину пирaмидe 
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Oбрунa уeлa 

 

 

суицaоe знaоa o 

oбруним уeлимa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину вaљкa 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину купe 

Изрaшунa зaпрeмину  и 

пoврщину лoпуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.2. Израшунава вреднпсу брпјевнпг израза у кпме се ппјављују сабираое, пдузимаое, мнпжеое, дељеое, суепенпваое и кпренпваое и при 

упме пп ппуреби кприсуи калкулаупр или пдгпварајуёи спфувер. 

2.МА.1.2.3. Израшунава и прпцеоује ппврщине и запремине гепмеуријских уела у прпсупру, кприсуеёи фпрмуле 

2.МА.1.3.3. Анализира графишки предсуављене функције (пдреѐује нуле, знак, инуервале мпнпупнпсуи, ексуремне вреднпсуи и уумаши их у реалнпм 

кпнуексуу). 

Средои нивп: 

2.МА.2.1.7. Рещава квадрауне и једнпсуавне раципналне неједнашине. 

Напредни нивп: / 

 

ТЕХНИКЕ ПРПДАЈЕ И УСЛУГЕКУПЦИМА 

ЛИТЕРАТУРА: Техника прпдаје и услуге купцима за други разред ургпвинске щкпле; ауупри -  Љ.Милпсављевиё, М.Јаншеупвиё, Љ.Јплпвиё, Љ. 

Младенпвиё, Завпд за учбенике 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Техника прпдаје и 

услуге купцима 

 

1. 

Савремени пблици 

прпдаје 

 

 

Суицаое знаоа п 

савременим пблицима 

и нашинима прпдаје 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

Наведе пблике 

савремене прпдаје; 

Пбјасни пснпвне 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

 

Пснпви ппслпваоа у 

ургпвини 

 

Ппслпвна 
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каракуерисуике 

савремених пблика 

прпдаје. 

биунп пд небиунпг уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

кпмуникација 

 

Маркеуинг у ургпвини  

 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Техника снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

пбављаоу ппслпва 

снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм; 

Суицаое вещуина у 

вези са израдпм и 

пппуоаваоем 

дпкуменауа у вези са 

набавкпм 

 Ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

Разликује нашине 

снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм; 

Пбјасни ппсуупак 

угпвараоа 

купппрпдаје; 

Преппзна елеменуе 

купппрпдајнпг угпвпра; 

Разликује и изради сва 

дпкуменуа у вези са 

набавкпм на пснпву 

задауих елеменауа; 

Разликује врсуе и фазе 

преузимаоа рпбе; 

Сасуави кпмисијски 

записник п 

преузимаоу рпбе; 

Пппуни коижнп 

пдпбреое за ппвраёај 

рпбе; 

Пбјасни плаёаое рпбе 

дпбављашу; 

Примени правила 

испуоаваоа, шуваоа и 

пдлагаоа 

дпкуменуације п 

ппслпваоу 

прпдавнице. 

 

3. 

Техника неппсредне 

Суицаое знаоа п 

прпцесу неппсредне 

Ушеник ёе биуи усуаоу 

да: 
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прпдаје у савременим 

пблицима прпдаје 

прпдаје у савременим 

пблицима прпдаје; 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

изврщаваое ппслпва 

неппсредне прпдаје 

 

 

 

Ппище припрему 

пспбља прпдавнице за 

рад, прпдавнице за 

рад, средсуава за рад у 

прпдавници и рпбе за 

прпдају; 

Спрпведе припреме за 

рад у прпдавници; 

Пбави припрему 

прпдавнице за рад, 

средсуава за рад у 

прпдавници и рпбе за 

прпдају; 

Дефинище залихе рпбе 

у прпдавници; 

Израшуна ппуребне 

кплишине залихана 

пснпву задауих 

елеменауа; 

Пбјасни знашај 

аспруимана за 

ппслпваое 

прпдавнице; 

Разликује принципе и 

меупде излагаоа рпбе; 

Дефинище неппсредну 

прпдају рпбе; 

Наведе и ппище фазе 

неппсредне прпдаје 

рпбе у савременим 

пблицима прпдаје; 

Демпнсурира фазе 

неппсредне прпдаје у 

савременим пблицима 

прпдаје; 

Разликује и ппище 
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средсува плаёаоа; 

Дефинище благајнишкп 

ппслпваое;  

Пбјасни сисуем касе 

кап инсуруменуа  за 

пбраду ппдауака п 

прпдаји; 

Пбјасни ппсуупак и 

испуни пбрасце за 

уплауу дневнпг пазара; 

Разликује врсуе и 

задауке кпнурпле; 

Дефинище 

инвенуарисаое; 

Разликује врсуе и 

задауке 

инвенуарисаоа; 

Наведе и ппище фазе 

инвенуарисаоа. 

 

4. 

Купци 

Разумеваое знашаја 

пружаоа услуга 

купцима и сервиса 

ппурпщаша; 

Псппспбљаваое за рад 

са разлишиуим 

прпфилима купаца; 

Псппспбљаваое за 

пружаое услуга 

купцима и сервис 

ппурпщаша 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Разликује ппуребе 

купаца; 

Преппзна ппједине 

прпфиле купаца; 

Пбјасни видпве 

перспнализације 

купаца; 

Дефинище ппјам 

услуга купцима; 

Разликује редпвне и 

дппунске услуге 

купцима; 

Ппище развпј 

лпјалнпсуи и 
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усппсуављаое веза са 

купцима; 

Ппище ппсуупак 

мереоа задпвпљсува 

купаца; 

Преппзна пснпвне 

видпве защуиуе 

ппурпщаша; 

Спрпведе ппсуупак 

рещаваоа 

рекламације; 

Дефинище сервис 

ппурпщаша; 

Разликује задауке 

сервиса ппурпщаша; 

Пбјасни маркеуинщкп-

услужни аспеку 

сервиса ппурпщаша; 

Пбјасни ургпвинскап-

дисуибууивни каракуер 

сервиса ппурпщаша; 

Пбјасни лпгисуишки 

аспеку сервиса 

ппурпщаша; 

Наведе кпмппненуе 

сервиса ппурпщаша; 

Пбјасни знашај сервиса 

ппурпщаша.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални; 

Насуавне меупде:кпмбинпвана (мпнплпщка-дијалпщка ), суудија слушаја, игра улпга, рад у пару, презенуација 

Насуавна средсува: щеме, насуавни лисуиёи, дпкуменуација, щуампани мауеријал; 
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ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Н. Милисављевиё, Н. Маркпв, Ппзнаваое рпбе за III, IV разред ургпвинске щкпле, ЗУНС, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппзнаваое рпбе 

 

Прпизвпди хемијске 

индусурије 

 

Суицаое знаоа п 

прпизвпдима хемијске 

индусурије кпји се 

налазе на уржищуу 

Разликује врсуе 

средсуава за праое и 

шищёеое. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

средсуава за праое и 

шищёеое. 

Разликује 

парфимеријскп – 

кпзмеуишке прпизвпде. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

парфема. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

средсуава за негу 

кпже, кпсе, нпкуију, 

усуа и зуба. 

Класификује пласуишне 

масе према 

сирпвинама и намени. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

прирпдне и вещуашке 

гуме.  

Разликује врсуе 

прпизвпда пд гуме. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Хемија 

Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

Пснпви ургпвине 

Техника прпдаје и 

услуге купцима 

Маркеуинг у ургпвини 

Пракуишна насуава 
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пнеумауика. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

прпизвпда пд суакла 

пп врсуама. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

керамишких 

прпизвпда. 

 Пбјасни 

каракуерисуике бпја и 

лакпва. 

Наведе правила 

защуиуе при раду са 

пдгпварајуёим 

хемијским мауеријама. 

Екплпщки пдгпвпрнп 

уклаоа пщуеёене 

хемијске прпизвпде 

 

Гприва 

 

Суицаое знаоа п 

врсуама гприва 

Разликује врсуе угља 

пп хемијскпм сасуаву. 

Пбјасни нашине 

складищуеоа угља. 

Пбјасни 

каракуерисуике нафуе 

и наведе фракције 

насуале оенпм 

прерадпм. 

Разликује гаспвиуа 

гприва, пбјасни 

каракуерисуике 

гаспвиуих гприва. 

Пбјасни екплпщке 

ууицаје гприва 

Граѐевински 

мауеријали 

Суицаое знаоа п 

граѐевинским 

Разликује врсуе 

кпнсурукуивних 
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мауеријалима 

 

 

граѐевинских 

мауеријала. 

Пбјасни 

каракуерисуике 

кпнсурукуивних 

граѐевинских 

мауеријала. 

Разликује везивне 

мауеријале, наведе 

свпјсува везивних 

мауеријала. 

Разликује изплаципне 

мауеријале према 

намени. 

Пбјасни свпјсува 

изплаципних 

мауеријала према 

намени 

Прпизвпди прераде 

меуала 

 

 

Уппзнаваое 

најзнашајнијих 

прпизвпда меуалне 

индусурије кпји се 

кприсуе у 

свакпдневнпм живпуу 

Наведе ппделу меуала 

и оихпвих свпјсуава. 

Пбјасни щуа су легуре, 

знашај легираоа и 

врсуе легура. 

Наведе меуалне 

пплупрпизвпде ( 

лимпви, ураке, цеви ) и 

оихпву уппуребу. 

Наведе прпизвпде пд 

жице и оихпву 

намену. 

 Пдреди мауеријале за 

израду алауа. 

Наведе ппделу алауа и 

оегпву намену. 

Класификује ппсуѐе 

према мауеријалима 
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израде и 

каракуерисуикама 

Елекурпуехнишки 

прпизвпди 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п 

елекурпуехнишким 

прпизвпдима 

Пбјасни свпјсува 

елекурпинсуалаципних 

мауеријала. 

Пбјасни сврху 

елекуришних брпјила и 

псигураша. 

Разликује расвеуна 

уела. 

Пбјасни нашин рада и 

каракуерисуике 

елекуришних апарауа 

за грејаое и хлаѐеое. 

Пбјасни намену 

разлишиуих куёних 

апарауа. 

Разликује врсуе аудип 

и видеп уехнике. 

Пбјасни прпписе п 

шуваоу и пдлагаоу 

елекурпнскпг пупада 

 

Коижарска рпба Суицаое знаоа п 

коижарскпј рпби 

Пбјасни свпјсува 

папира. 

 Разликује врсуе 

папира. 

Разликује папирну 

кпнфекцију. 

Наведе врсуе щкплскпг 

и канцеларијскпг 

прибпра. 

 Пбјасни 

каракуерисуике 

прпизвпда издавашке 

делаунпсуи 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде:  вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 

 

 

МАРКЕТИНГ У ТРГПВИНИ 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник не ппсупји ( Скрипуе, разлишиуа исураживаоа из пбласуи, лиуерауура из српдних предмеуа )  

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 
 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

М
ар

ку
еи

н
г 

у 
ур

гп
ви

н
и

 

 
Маркеуинг и уржищуе 

Уппзнаваое са 
пснпвним ппјмпвима 
из пбласуи маркеуинга 
кап и оегпвпр 
насуанка и развпја 

-ушеник ёе биуи 
сппспбан да дефинище 
ппјам и маркеуинга 
оегпву инуегралнпсу 
− ушеник ёе мпёи да 
направи ппвезанпсу 
маркеуинга и других 
наушних дисциплина 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
Дигиуална 
кпмпеуенција 
Рещаваое прпблема 
Сарадоа 
 
Рад са људима  
 
пднпси са јавнпщёу 
 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву 
 
 

 
Ппслпвна екпнпмија 
 
Маркеуинг 
 
Меначмену 
 
Ппнащаое ппурпщаша 
 
Сппљнпургпвинскп 
ппслпваое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инсуруменуи 
маркеуинга 
 
 

 
Ушенику ёе биуи 
предсуављен пснпвни 
кпнцепу маркеуинг 
микса (прпизвпд, цена, 
прпмпција и 
дисурибуција) 

-Ушеник је сппзнап 
специфишнпсуи 
инсуруменауа 
маркеуинга у 
ургпвинскпм 
предузеёу 
- уакпѐе је наушип 
биуне ппјмпве кап щуп 
су прпизвпд, ммикс 
прпизвпда, марка и 
аспруиман 

 
Ппнащаое ппурпщаша 
у прпцесу куппвине 

 
Ушеник уреба да 
направи разлику 
измеѐу купца, 
кприсника и 

 
-ушеник ёе биуи 
сппспбан да расппзна 
мпуиве уражое и 
куппвине  
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ппурпщаша 
 

− да класификује 
мпуиве кап и фазе 
прпцеса пдлушиваоа 

 
Меѐунарпдни 
маркеуинг 
 

 
Сппзнаја 
глпбализације кап 
фенпмена, 
глпбализације 
уржищуа 

-Ушеник ёе разумеуи 
разлику измеѐу 
разлишиуих 
мулуинаципналних 
кпмпанија 
- Ушеник се уппзнаје са 
деуерминануама 
меѐунарпднпг 
ппслпвнпг пкружеоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у пару, индивидуални; 
Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, писани радпви, демпнсурауивна, смисленп-рецепуивна, инуеракуивна; 
Насуавна средсува: уабла, креда, учбеник, щуампани мауеријал 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА Дневник за Пракуишну насуаву за други разред ургпвинске щкпле; група ауупра, Завпд за учбенике 

Предмеу 

 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

 

 

ПРАКТИШНА 

НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Уппзнаваое са 

савременпм прпдајпм 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

прганизацијпм рада у 

савременпм 

прпдајнпм пбјекуу 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

Преппзна и ппище 

прганизацију рада у 

прпдавници; 

Преппзна и краукп 

ппище 

Разлике измеѐу 

класишнпг и 

савременпг нашина 

прпдаје; 

Иденуификује ппслпве 

Акуивнп кпнсуруище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг, уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

 

Пснпви ургпвине 

Ппзнаваое рпбе 

Пснпви ппслпваоа у 

ургпвини 

Ппслпвна 

кпмуникација 

Маркеуинг у ургпвини  

Рашунарсувп и 

инфпрмауика 
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ПРАКТИШНА НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

на свпм раднпм месуу 

у прпдавници. 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација  

Рещаваое прпблема 

 

Сарадоа  

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу и 

пкплини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Техника снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм 

 

 

 

 

Суицаое вещуина и 

рууине у пбављаоу 

ппслпва снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм; 

Суицаое и развијаое 

радних навика 

 Ушеник ёе биуи у 

суаоу да: 

Наведе нашине 

снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм; 

Преппзна и наведе 

елеменуе 

купппрпдајнпг угпвпра; 

Преппзна намену, 

илусурује и 

кпмплеуира дпкуменуа 

у вези са набавкпм 

рпбе; 

Разликује врсуе и фазе 

преузимаоа рпбе; 

Ушесувује у ппслпвима 

преузимаоа рпбе; 

Сасуавља кпмисијски 

записник; 

Пппуоава коижнп 

пдпбреое за ппвраёај 

рпбе; 

Пппуоава, пдлаже и 

шува дпкуменуа у вези 

плаёаоа рпбе 

дпбављашу. 

3. 

 

Припрема прпдаје 

Псппспбљавое 

ушеника за сампсуалнп 

пбављаое ппслпва 

припреме прпдаје 

 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Изврщи припреме за 

ппшеуак рада; 

Припреми прпдавницу 

и средсува за рад; 

Сампсуалнп распакује, 

шисуи, дпуерује, 
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групище, спруира, 

класира, преухпднп 

мери, пакује, пзнашава 

рпбе и аѐусуира рпбу; 

Спрпвпди кпнурплу 

залиха, снабдева 

раднп месуп рпбпм и 

сампсуалнп 

расппреѐује и излаже 

рпбу. 

4. 

Рпба у прпдавници 

Псппспбљаваое 

ушеника да преппзна и 

пбјасни 

Маркеуинщке 

каракуерисуике рпбе у 

прпдавници; 

Псппспбиуи ушеника да 

схвауи знашај и изврщи 

селекцију аспруимна 

рпбе у прпдавници. 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Разликује име и знак 

марке прпизвпда; 

Наведе пример 

ппзиуивнпг и 

негауивнпг ууицаја 

суила, мпде и дизајна 

на прпдају рпбе у 

прпдавници; 

Разликује димензије 

аспруимана и закљуши 

какав је оегпв ууицај 

на ппслпваое 

прпдавнице; 

Схвауи ппуребу 

прпмене аспруимана у 

функцији расуа 

прпмеуа рпбе; 

Извпди закљушке п 

фазама живпунпг 

циклуса прпизвпда; 

Ууврѐује и прпналази 

најбпље рещеое п 

висини залиха рпбе у 

прпдавници. 
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ПРАКТИШНА 

НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИШНА 

НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Техника неппсредне 

прпдаје у савременим 

пблицима прпдаје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Купац 

 

 

 

 

Суицаое вещуина за 

сампсуалнп пбављаое 

ппслпва везаних за 

неппсредну прпдају 

рпбе у савременим 

прпдавницама 

 

Развијаое сппспбнпсуи 

и упшаваоа и 

разликпваоа 

разлишиуих уиппва 

купаца; 

Суицаое вещуина за 

кпмуникацију са 

разлишиуим уиппвима 

купаца; 

Развијаое навика за 

кприщёеое 

разлишиуих видпва 

кпмуникације са 

купцима; 

Ппдизаоа нивпа 

свесуи п ппуреби 

дугпрпшнпг 

задпвпљаваоа 

ппуреба купаца и 

оихпве везе са 

ппслпвним успехпм 

прпдавнице; 

Указиваое на 

неппхпднпсу 

прихвауаоа и 

рещаваоа рекламација 

купаца 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Наведе фазе 

неппсредне прпдаје 

рпбе купцима у 

савременпј 

прпдавници; 

Сампсуалнп пбави 

ппслпвни разгпвпр на 

иницијауиву купца; 

Демпнсурира пспбине 

рпбе и ууише на пдлуку 

купца п куппвини; 

Наѐе најбпље рещеое 

да пдгпвара на 

пригпвпр купца; 

Превазиѐе евенууалне 

баријере у 

кпмуникацији са 

купцима; 

Кприсуи елекурпнску 

вагу за мереое рпбе 

прпменљивих мера; 

Кприсуи елекурпнску 

касу за пбрашун и 

наплауу нпвшанпг 

изнпса за прпдауу 

рпбу; 

Направи преглед 

ппдауака п прпдаји, 

кприсуеёи сисуем 

елекурпнске касе; 

Прауи рад касира и 

иденуификује разлике 

измеѐу гпупвинскпг и 

безгпупвинскпг 

Акуивнп кпнсууище 

знаое, упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп мпд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг, уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје. 

 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама – уме 

да ппреди разлишиуе 

извпре и нашине 

дпбијаоа ппдауака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпсу и преппзна 

мпгуёе узрпке грещке. 

 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

 

Пријенуација ка 

предузеунищуву 

 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу и 

пкплини 
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ПРАКТИШНА  

 

НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Неппсредна прпдаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за сампсуалнп 

пбављаое ппслпва 

снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм; 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему  

прпдаје; 

Суицаое вещуине за 

неппсредну прпдају 

рпбе у кпнкреунпј 

прпдавници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плаёаоа; 

Сампсуалнп пакује 

прпдауу рпбу; 

Сампсуалнп изврщи 

спецификацију и прауи 

уплауу дневнпг пазара; 

Упши знашај и ппуребу 

кпнурпле ппслпваоа 

прпдавнице и 

разликује врсуе 

кпнурпле; 

Пбјасни знашај и 

задауке 

инвенуарисаоа; 

Прауи нашин 

фпрмираоа кпмисије 

за инвенуарисаое; 

Ушесувује у припреми 

рпбе за 

инвенуарисаое; 

Ушесувује у припреми 

мауеријала за 

инвенуарисаое; 

Прауи сасуављаое и 

ушесувује у анализи 

извещуаја п 

спрпведенпм 

инвенуарисаоу. 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Преппзна мпуиве и 

прпфил купца; 

Разлишиупн присуупа 

разлишиуим уиппвима 

купаца и рещава 

евенууалне 
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кпнфликуне сиууације; 

Кприсуи инсуруменуе 

прпмпуивнпг микса у 

циљу расуа прпдаје; 

Сампсуалнп припреми 

и реализује 

презенуацију рпбе; 

Кпмуницира пn-line са 

купцима; 

Прпцеоује суепен 

задпвпљеоа ппуреба 

купаца; 

Сампсуалнп прима, 

евиденуира и рещава 

рекламације купаца. 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Разликује нашине 

снабдеваоа 

прпдавнице рпбпм и 

пппуоава дпкуменуа у 

вези са набавкпм; 

Спрпведе преузимаое 

рпбе у кпнкреунпј 

прпдавници; 

Пбјасни нашине 

плаёаоа рпбе 

дпбављашу и пппуни 

ппуребну 

дпкуменуацију у вези 

са плаёаоем; 

Пбави припрему 

прпдавнице, раднпг 

месуа, средсуава за 

рад и рпбе за прпдају; 

Пбави ппслпве везане 
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за неппсредну прпдају 

рпбе у кпнкреунпј 

прпдавници; 

Пбавља мереое, 

пбрашун и пзнашаваое 

рпбе прпменљивих 

мера; 

Пбрашуна и наплауи 

прпдауу рпбу; 

Ппище све ппслпве 

везане за 

инвенуарисаое у 

кпнкреунпј 

прпдавници; 

Наѐе најбпље рещеое 

у раду са разлишиуим 

прпфилима купаца. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:       фрпнуални рад, групни рад, рад у пару, индивидуални, рад пп налпгу ппслпвпѐе; 

Насуавне меупде: кпмбинпвана (  мпнплпщка- дијалпщка ), суудија слушаја, игра улпга, презенуација, демпнсурауивна, вежбаое пракуишних вещуина, 

впѐеое Дневника 

Пракуишне насуаве; 

Насуавна средсува: малппрпдајни пбјекау; 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ТРГПВАЦ III РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за уреёи разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 
  

Мпдерна 

Пдлике симбплизма и 

импресипнизма 

-Щарл Бпдлер: „Албаурпс“ 

-Бпгдан Ппппвиё: 

„Предгпвпр Ануплпгији 

нпвије српске 

лирике“ 

- Алекса Щануиё: „Веше на 

щкпљу “ 

-Јпван Душиё: „Благп цара 

Радпвана“ (избпр) или 

песма 

пп избпру 

- Милан Ракиё: „Дплап“ 

или „Јасика“ 

- В. П. Дис: „Мпжда спава“ 

или С. Пандурпвиё: 

„Свеукпвина“ 

- Б. Суанкпвиё: делп пп 

избпру 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Уппзнаваое са 

пснпвним 

пдликама мпдерне, 

предсуавницима и 

оихпвим 

делима 

Ушеник: 

-навпди пдлике правца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

-разликује идејне пдлике 

праваца један пд другпг 

Ушеник: 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 -ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

Исуприја, ликпвна 

кулуура, гепграфија 

Меѐурауна 

коижевнпсу 

Пдлике меѐурауне 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

 

-Навпди пдлике праваца, 

предсуавнике и оихпва 
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коижевнпсуи и 

предсуавници у 

свеускпј и српскпј 

коижевнпсуи 

-Тагпре: „Градинар“ 

(избпр)“ 

-Дущан Васиљев: „Шпвек 

пева ппсле рауа“ 

- Милууин Бпјиё: „Плава 

грпбница“ 

- Милпщ Цроански: 

„СепбеI“ (пдлпмак) 

- Ивп Андриё: „ Мпсу на 

Жепи“ или приппвеука пп 

избпру 

-Расукп Пеурпвиё: „Људи 

гпвпре“ или И. Андриё: 

„ЕxPonto” 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

пдликама меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

-уважава сагпвпрника 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

Савремена 

коижевнпсу 

-Савремена српска 

коижевнпсу 

у другпј пплпвини 20. века 

- Савремена ппезија - (пп 

избпру пбрадиуи песму 

Васка 

Пппе, Мипдрага Павлпвиёа 

или Десанке Максимпвиё) 

- Савремена прпза - Ивп 

Андриё: „Прпклеуа авлија“ 

-Савремена драма – Дущан 

Кпвашевиё: драма пп 

избпру 

-Прпцена псуваренпсуи 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдабраним делима 

савремене 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- Изнпси свпје ууиске п 

прпшиуаним делима 

савремене српске 

коижевнпсуи 

-упшава пдлике 

савремене коижевнпсуи 

на 

прпшиуаним делима 

- упшава разлику измеѐу 

коижевнпг дела и оегпве 

инуерпреуације у 

филмскпј и ппзприщнпј 

умеунпсуи 
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исхпда креауиван нашин  

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

Синуакса 

- Синуаксишке јединице 

- Пснпвне решенишне и 

синуагмауске кпнсурукције 

- Сисуем зависних 

решеница 

- Сисуем независних 

решеница 

- Наппредне кпнсурукције 

 

- пдреди синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзна уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних 

кпнсурукција 

-пдреѐује синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзнај уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних кпнсурукција 

Лексикплпгија 

-Синпнимија 

- Хпмпнимија 

- Анупнимија 

-Пплисемија 

- Сасуав лексике српскпг 

коижевнпј језика 

-Дијалекуизми 

Архаизми и исупризми 

-Вулгаризми 

-Неплпгизми 

- Жаргпнизми 

-Термини 

-Фразеплпгизми 

- Евалуација- уесу 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвама 

лексикплпгије 

 

Преппзнаје и пдреѐује 

вреднпсу лексеме 

-навпди примере 

синпнима, анупнима, 

хпмпнима, 

жаргпна 

 

Правппис 

-Правпписни знаци 

-Ппщуа правила 

инуерпункције у решеници 

-Скраёенице 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа из 

језика 

и правпписа у складу са 

-примеоује правпписне 

знаке у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-уппуребљава 
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-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

језишкпм нпрмпм инуерпункцију у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-примеоује правпписна 

правила у писаоу 

скраёеница 

 

Кулуура изражаваоа 

-Лексишке вежбе 

-Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Гпвпрне вежбе 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

-Писаое мплбе, жалбе, 

бипграфије… 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

уепријска знаоа из 

грамауике 

и правпписа примеоују 

у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

 Псппспбљаваое 

ушеника да 

пппуоавају 

админисура- 

уивне пбрасце у складу 

са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе 

функципнални 

адмисурауивни суил 

 

-изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе 

и сппсувене вреднпсуи у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

- примеоује пдлике 

админисурауивнпг суила 

-примеоује вещуину 

кпмуникације у 

сиууацијама 

везаним за суруку 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  
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Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

Српски језик  

Граѐанскп васпиуаое 

 

 

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких 

вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 
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Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое 

ушеника  да акуивнп 

кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п 

граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа 

A blind date. 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п 

суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких 

вещуина 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппсуављају 

пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и 

псппспбљаваое ушеника 

да сами гпвпре п свпјим 

хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним (инуереспваоа, 

хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 
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фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  

(ушеници спрпвпде 

анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past 

Continuous 

Развијаое језишких 

вещуина 

Псппспбљаваое 

ушеника да пришају п 

прпщлим  дпгаѐајима  

Псппспбљаваое 

ушеника да пришају п 

медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Шиуаое и анализа 

неппзнауих уексупва, 

усвајаое лексике из оих 

Псппспбљаваое 

ушеника да у свпјим 

изјавама кприсуе 

пдреднице за време и 

дауум 

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 



 1431 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

      

 

Зплпупе время – мплпдпсуэ 

 

 

 

 

Традиции нас пыбединяюу 

 

 

 

 

 

Дп шегп дпщел прпгресс 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое и за 

ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме пснпвне ппруке и 

захуеве исказане јасним 

суандардним језикпм када је 

реш п блиским уемама (кпла, 

ппсап, хпби) 

-разуме глпбалнп сущуину 

нещуп дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, кпји 

се пднпсе на маое слпжене 

садржаје из суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп суандардним 

језикпм, ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

-разуме једнпсуавније уексупве 

(суандардна писма, 

инфпрмације п прпцесу рада у 

суруци) кпји су писани пбишним 

језикпм или језикпм суруке 

-разуме ппис дпгаѐаја и 

псеёаоа 

-разуме пснпвни садржај кап и 

важније деуаље у извещуајима, 

брпщурама и угпвприма 

везаним за суруку 

-једнпсуавним средсувима 

ппище суауус и пбразпваое, 

будуёе заппслеое 

-ппище делаунпсу, фирму, 

прпцес рада или пак преприша 

уелефпнски разгпвпр или 

пдлуке некпг дпгпвпра у пквиру 

ппзнауе лексике 

-пбразлпжи краёе свпје намере, 

пдлуке, ппсуупке 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое 

(сасуајаое, расуанак : 

фпрмалнп, нефпрмалнп) 

-иденуификација и 

именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних 

упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних 

и временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

 

 

 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика 
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ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

-пппуоава рашуне, признанице 

и харуије пд вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп ппслпвнп 

писмп према пдреѐенпм 

мпделу 

-ппище и ппјасни садржај щема 

и графикпна везаних за суруку 

-ппведе, насуави и заврщи неки 

једнпсуаван разгпвпр, ппд 

услпвпм да је лице у лице са 

сагпвпрникпм 

-буде схваёен у размени идеја и 

инфпрмација п блиским уемама 

у предвидљивим, 

свакпдневним сиууацијама 

-сажима садржај уексуа, филма, 

разгпвпра и сл. 

-иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

-кпрекунп уппуребљава 

једнпсуавне сурукууре 

кприсуеёи зависне решенице (уз 

пдреѐене сисуемске 

елеменуарне грещке кпје 

глпбални смисап не дпвпде у 

пиуаое) 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп: Лексикпграфија – служеое двпјезишним решницима 

Напредни нивп: 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 
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Именице 

Скраёенице (ВУЗ, МГУ). Рпд абревијауура. Ппзнауији нащи и сурани гепграфски називи са специфишнпсуима у рпду, брпју и прпмени. 

Заменице 

Сисуемауизација непдреѐених заменица са –уп, нибудэ 

Придеви 

Ууврѐиваое и сисуемауизација придевских пблика 

Брпјеви 

Шиуаое децимала и разлпмака (0,1-нплэ цельх пдна десяуая, 2,4-две цельх шеуьре десяуьх ,½-пдна вупрая (пплпвина)). 

Глагпли 

Радни глагплски придев садащоег времена 

Радни глагплски придев прпщлпг времена 

Пасивни глагплски придеви-уппуреба 

СИНТАКСА 

Реценице са субјекупм уипа мь с вами 

Решенице с купплама являюуся, назьваюуся 

Решенице са купплпм есуэ 

Решенице са урпним глагплским придевпм у предикауу (Лес ппсажен недавнп) 

Решенице са пдредбпм за приближну кплишину (В классе бьлп ушеникпв уридцауэ) 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збиркa рeщeних зaдaуaкa зa 3. и 4. рaзрeд срeдоe щкoлe, Круг, Бeoгрaд, Mилoрaд  Joкoвиё и Ивaнкa Toмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Aнaлиуишкa гeoмeуриja 

у рaвни 

 

Суицaоe oснoвних 

знaоa и вeщуинa из 

aнaлиуишкe гeoмeуриje 

уaшкe, прaвe и кругa 

 

 

Пoзнaje Дeкaруoв 

кooрдинaуни сисуeм и 

кaкo сe у оeму 

прeдсуaвљa уaшкa 

 

Oдрeди рaсуojaоe 

измeѐу уaшaкa 

Oдрeди jeднaшину 

прaвe крoз двe уaшкe 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

1)Кувaрсувo 

2) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

3) Прeдузeунищувo 

4) Фрaнцуски jeзик 

5) Tурисуишкa 

гeoгрaфиja 
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Eлeмeнуи финaнсиjскe 

мaуeмaуикe 

 

Суицaоe нoвих знaоa 

o кaмaунoм рaшуну 

Суицaоe oснoвних 

знaоa o прoпoрциjaмa 

и прoцeнунoм рaшуну и 

оихoвa примeнa 

 

Прeпoзнa рaзликe 

измeѐу прoсуoг и 

слoжeнoг кaмaунoг 

рaшунa 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo 

нeкe вeлишинe 

Oбjaсни oснoвнe 

пojмoвe вeзaнe зa 

кaмaуни рaшун и 

изрaшунa пoурeбнe 

вeлишинe у кaмaунoм 

рaшуну 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

2.МА.1.2.4. Кприсуи кппрдинауни сисуем за предсуављаое једнпсуавних гепмеуријских пбјекауа у равни. 

Средои нивп: 2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун. 

Напредни нивп: 2.МА.3.2.3. Рещава прпблеме кприсуеёи једнашине кривих другпг реда и оихпвих уангенуи у кппрдинанунпм сисуему 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Д .Мадиё, Б. Ппппвиё, Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада) , Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2005. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

П. Рубин, Кпщарка – меупдика и уехника, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 
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И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
Ф

 И
 З

 И
 Ш

 К
 П

   
  В

 А
 С

 П
 И

 Т
 А

 О
 Е

 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 
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есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

КПЩАРКА 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 
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кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 

ЕКПЛПГИЈА И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ЕКПЛПГИЈА И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА,ВЕЉКП ТЕРЗИЈА,ИВП САВИЋ,ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ,БЕПГРАД 

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕКПЛПГИЈ

А И 

ЗАЩТИТА 

ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 

ПСНПВНИ 

ППЈМПВИ 

И 

ПРИНЦИП

И   

ЕКПЛПГИЈ

Е 

прпщириваое знаоа п 

предмеуу исураживаоа и 

знашају екплпгије,схвауаое 

сурукууре бипсфере и 

екпсуема кап и прпцеса кпји 

се пдигравају у 

оима,разумеваое знашаја 

бипдиверзиуеуа 

дефинище предмеу 

исураживаоа и знашај 

екплпгије,уме да 

набрпјипснпвне 

сурукуурне елеменеуне 

бипсфере,дефинище 

пснпвне екплпщке 

ппјмпве и 

прпцесе,пбјасни прпцесе 

у екпсисуему,пбјасни 

знашај 

бипдиверзпуеуа,анализир

а межуспбне пднпсе 

прганизама,бипгепхемијс

ке циклусе у 

бипсфери,уувѐује знашај 

бипдиверзиуеуа за 

ппсуанак живпуа. 

кпмпеуиције за целпживпунп 

ушеое,кпмуникација,дигиуална 

кпмпеуенција,сарадоа,рещава

ое прпблема,рад са ппдацима 

и инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здрављу 

биплпгија,гепграфија,здравсуве

на кулуура 
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ЖИВПТНА 

СРЕДИНА 

И 

ПДРЖИВИ 

РАЗВПЈ 

 

загаѐиваое и защуиуа 

живпуне средине-ппјам 

извпри и врсуе загаѐиваоа 

живпуне средине.ппјам 

екпупксикплпгије.разумева

ое знашаја разлишиуих 

пблика защуиуе и 

унапреѐиваоа живпуне 

средине.развијаое свесуи п 

ппследицама загаеоа 

живпуне средине. 

разуме,зна да пбјасни 

извпре и врсуе загаѐеоа 

живпуне средине-

ваздуха,впде,земљищуа,к

ап и оихпву 

защуиуу.пбјасни 

загаѐиваое и защуиуу 

хране.пбјасни 

радипакуивнп загаѐеое и 

мере защуиуе.пбјасни 

буку кап пблик загаѐеоа 

и мере защуиуе.прпцени 

ппследице загаѐиваоа 

живпуне 

средине.прпцени 

ппследице загаѐеоа-

глпбалне климауске 

прпмене. 

ЕКПЛПЩК

А КУЛТУРА 

разумеваое знашаја и 

нашина пдржаваоа лишне 

хигијене,хигијене живпунпг 

и раднпг 

прпсупра.разумеваое 

знашаја правилне уппуребе 

прпизвпда,разумеваое 

разлишиуих ууицаја на 

здравље. 

 

 

разуме знашај пдржаваоа 

лишне хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра,пбјасни знашај 

уппуребе прпизвпда у 

складу са 

декларацијпм,пбјасни 

нашине и знашај пдлагаоа 

пупада.ппзнаје пснпвне 

бплесуи и оихпве 

изазиваше,наведе 

негауивне ууицаје из 

сппљащое средине на 

здравље шпвека.прпцени 

знашај уппуребе 

бипразградивих 

амбалажа,прпуумаши 

ууицајр суреса и 
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буке,психпакуивних 

супсуанци,брзе хране и 

физишке акуивнпсуи на 

здравље шпвека. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални пблик рада,инуеракуивна насуава,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,дијалпщка,илусурауивна,презенуација 

Насуавна средсува:ушипница,креда,уабла,слике,панпучбеник,инуернеу 

 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

Нивпи 
псуваренпсуи 

Пбласу/ 
Насуавна 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 



 1441 

суандарда уема 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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С
р
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и
 н

и
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С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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Н
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р
ед

н
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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вр
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г 
св

еу
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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СПЦИПЛПГИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са сурукуурпм и 

прганизацијпм друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да 

пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих прпписа. 

Уппзнаваое са пснпвним 

пдлпкама правпсуднпг 

сисуема 

Схвауи знашај усуава 

кап највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  знаоа п 

људским правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу права и 

да схвауи знашај да се права 

оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне 

ппделе људских права 

и зна да преппзна 

пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа пснпвних 

знаоа п кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама и 

пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби да се 

унапреде и ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое 

разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј 

и религијскпј 

припаднпсуи. 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

КПМЕРЦИЈАЛНП ППЗНАВАОЕ РПБЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Мирјана Цвеуиё, Суеван Никплиё, Кпмерцијалнп ппзнаваое рпбе, специјализација за ургпвашку щкплу, ЗУНС, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое 

рпбе 

Рпба и квалиуеу рпбе 

 

Суицаое знаоа п ппјму 

рпбе, квлиуеуу рпбе и 

знашају за ппурпщаша, 

кпмппненуама 

квалиуеуа и свпјсувима 

кпја ууишу на квалиуеу. 

Иденуификује прпизвпде 

људскпг рада кап рпбу. 

Дефинище рпбу и оене 

каракуерисуике, класификацију 

рпбе. 

Направи преглед кпмппненуи 

квалиуеуа.  

Краукп ппище щуа пбухвауа и пд 

шега зависи квалиуеу 

кпнцепције, квалиуеу израде. 

Пбјасни екпнпмскп- 

кпмерцијалне кпмппненуе 

квалиуеуа.  

Наведе примере и краукп ппище 

свпјсува рпбе на пснпву кпјих се 

пцеоује квалиуеу. 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Пснпви ургпвине 

Ппзнаваое рпбе 

Набавка и физишка 

дисурибуција рпбе 

Техника прпдаје и 

услуге купцима 

Меупде испиуиваоа 

квалиуеуа рпбе 

 

 

Ууврѐиваое 

кпмплекснпсуи 

квалиуеуа рпбе и 

ппуребе кпнурпле 

квалиуеуа. 

Суицаое дпвпљнп 

знаоа да мпже да се 

Краукп ппище щуа пбухвауа 

ппјам уехника испиуиваоа 

прганплепуишких свпјсуава рпбе. 

Наведе нашине пдабира 

пцеоиваша за прганплепуишку 

анализу квалиуеуа рпбе. 

Преппзна и наведе псуале 
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ушесувује у избпру 

пцеоиваша за анализу 

квалиуеуа. 

Псппспбљаваое за 

узимаое узпрка за 

анализу. 

Суицаое знаоа п 

сущуини прганп-

лабпраупријскпг 

испиуиваоа квалиуеуа 

рпбе. 

услпве биуне за прганплепуишкп 

испиуиваое. 

Пбјасни сущуину прганп-

лабпраупријскпг испиуиваоа. 

Дефинище узпрак и пбјасни у 

кпјим услпвима је 

репрезенуауиван. 

Разликује нашине узимаоа 

узпрка за анализу. 

Присусувује узимаоу узпрка за 

анализу  рпбе у ринфузнпм 

суаоу. 

Присусувује узимаоу узпрка за 

анализу рпбе у пригиналнпм 

пакпваоу. 

Нивп, век и функције 

квалиуеуа 

Суицаое знаоа 

ппуребних за 

управљаое квалиуеупм 

рпбе. 

Суицаое знаоа п 

правилнпм избпру 

пдгпварајуёег нивпа 

квалиуеуа. 

 

 

Наведе и краукп пбјасни кпје 

функције ууишу на квалиуеу рпбе. 

Ппище развпј сисуема кпнурпле 

квалиуеуа. 

Краукп ппище уермин 

управљаоа квалиуеупм. 

Репрпдукује ппсуупак и факупре 

избпра нивпа квалиуеуа. 

Изведе закљушак п пднпсу нивпа 

и века квалиуеуа. 

Дисуинкуивне пзнаке 

и прпписане исправе 

кпје прауе рпбу 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да у реалним 

услпвима преппзна, 

разликује и пбјасни 

знашај пзнашаваоа 

рпбе у рпбнпм 

прпмеуу. 

Псппспбљаваое 

ушеника да схвауи, 

преппзна и пбјасни 

исправе кпје прауе 

Разликује разлишиуе пзнаке кпје 

нпси рпба у рпбнпм прпмеуу. 

Схвауи присусувп и знашај 

суандарда у прпмеуу рпба и 

услуга. 

Разликује пзнаку ISSO суандарда, 

HACCP суандарда и сл. 

Ппвеже пзнаке суандарда и 

нивпа квалиуеуа рпбе. 

Разликује и примени GSI сисуем 

нумерације. 
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рпбу у рпбнпм 

прпмеуу. 

Пбјасни щуа је ауесу, за кпју рпбу 

и кп га издаје и щуа садржи. 

Пбјасни щуа је гарануни лису, за 

кпју рпбу и кп га издаје и за кпга 

је знашајан. 

Пбјасни уехнишкп упуусувп, кп га 

издаје, щуа садржи и за кпга је 

знашајан. 

Суандарди и псуали 

прпписи при 

суављаоу рпбе у 

прпмеу 

 

 

Суицаое знаоа п 

дпнпщеоу разлишиуих 

акауа кпји се пднпсе на 

нивп квалиуеуа рпбе и 

услуга. 

Суицаое свесуи п 

ппуреби надзпра над 

применпм свих 

прпписа кпји се пднпсе 

на нивп квалиуеуа рпбе 

и услуга. 

Дефинище знашај 

суандардизације у пбласуи 

квалиуеуа рпбе и услуга. 

Пбјасни ппјам суандарда. 

Ппище ппјам и знашај ISSO, 

HACCP и суандарда серије EN 

45000 и оихпву примену у 

Републици Србији. 

Упши ппуребу ппсупјаоа 

гранских и инуерних суандарда. 

Пбјасни ппуребу дпнпщеоа 

прпписа п квалиуеуу. 

Наведе примере ппщупваоа 

узанси у пбласуи прпмеуа рпбе и 

услуга. 

Прауи пснпвне пдредбе Закпна п 

ургпвини. 

Ппище примену наведених 

прпписа. 

 

Амбалажа и 

пакпваое рпбе 

Уппзнаваое ушеника са 

разлишиуим врсуама 

амбалаже и оихпвим 

функцијама. 

Ппдизаоа нивпа свесуи 

п ппуреби шуваоа 

амбалаже. 

Преппзна функције амбалаже и 

пакпваоа са аспекуа пшуваоа 

квалиуеуа рпбе у рпбнпм 

прпмеуу. 

Разликује врсуе амбалаже. 

Разликује кпмерцијалну и 

урансппруну амбалажу. 

Прпцени знашај шуваоа 

амбалаже. 
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Защуиуа права 

ппурпщаша 

Схвауаое знашаја 

прпписа дпнеуих у 

циљу защуиуе права 

ппурпщаша. 

Ууврѐиваое правила 

ппнащаоа ургпвца са 

аспекуа защуиуе права 

ппурпщаша. 

Увиди знашај защуиуе права 

ппурпщаша у пбласуи квалиуеуа 

рпбе и услуга у рпбнпм прпмеуу. 

Разликује видпве защуиуе 

ппурпщаша. 

Наведе пргане защуиуе 

ппурпщаша. 

Пбјасни и разликује мере и 

пблике защуиуе ппурпщаша. 

Наведе примере ппзиуивнпг и 

негауивнпг ууицаја пглащаваоа 

на защуиуу права ппурпщаша. 

Прауи и примеоује пдредбе 

Закпна п защуиуи ппурпщаша. 

Разграниши права , пбавезе и 

пдгпвпрнпсуи Удружеоа 

ппурпщаша у Републици Србији. 

Деуаљнп ппище пбавезе и 

пдгпвпрнпсуи ургпвца у примени 

наведених прпписа. 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 
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НАБАВКА И ФИЗИШКА ДИСТРИБУЦИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: ГРУПА АУТПРА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Н
аб

ав
ка

 и
 ф

и
зи

шк
а 

д
и

су
р

и
б

уц
и

ја
 

Прганизација 

набавке(40) 

Псппспбљаваое 

ушеника за ппслпве 

набавке рпбе 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

Пбјасниуи знашај набавке и 

пплиуике набавке 

Исураживаое уржищуа 

набавке 

Израда плана набавке 

Ушеник упшава 

сурукууру градива, 

разликује биунп пд 

небиунпг 

Ушеник кприсуи 

уабеларни приказ 

ппдауака 

Пснпви ппслпваоа у 

ургпвини 

Пракуишна насуава 

Ппслпвна 

кпмуникација 

Техника прпдаје и 

услуге купцима 

Психплпгија ппурпщаша 

Маркеуинг у ургпвини 

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое рпбе 

Складищнп ппслпваое 

(30) 

Псппспбљаваое 

ушеника за ппслпве 

скадищуеоа 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

Пбјасниуи знашај складищне 

функције у ппслпваоу 

ургпвинскпг привреднпг 

друщува 

Разликује врсуе складищуа 

Разликује врсуе дпкуменауа 

везаних за пријем и 

издаваое рпбе у складищуе 

Трансппру(18) Псппспбљаваое 

ушеника за ппслпве 

урансппруа 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

 

Разликује урансппруна 

дпкуменуа 

Пбјасни знашај урансппрунпг 

псигураоа рпбе 

Пбјасни права и пбавезе 

ппщиљапца и впзара у 

угпвпру п превпзу 

Канали физишке 

дисурибуције (40) 

Псппспбљаваое 

ушеника за пбављаое 

ппслпва прпдаје 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

 

Разликује канале физишке 

дисурибуције 

Пбјасни месуп и улпгу 

прпдајне службе у 

прганизацији ппслпваоа 

ургпвинскпг предузеёа и 

ппвезанпсу са псуалим 

службама 

Фпрмира и впди евиденцију 
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ппуенцијалних купаца 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални и групни рад 

Насуавне меупде:  кпмбинпвана 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал и дпкуменуација за уехнику прпдаје и услуге купцима 

 

ПСИХПЛПГИЈА ППТРПЩАША 

ЛИТЕРАТУРА: :  Кузманпвиё, Б.; Щуајнбергер, И. (2008). Психплпгија за уреёи и шеувруи разред   ургпвинских, угпсуиуељскп уурисуишких и щкпла за лишне 

услуге. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
С

И
Х

П
Л

П
ГИ

ЈА
   

 П
П

ТР
П

Щ
А

Ш
А

   
  

Тепријске и 

примеоене 

дисциплине 

психплпгије 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

предмеупм прпушаваоа 

психплпгије и са оеним 

дисциплинама;  

Суицаое знаоа п меупдама 

и уехникама психплпщких 

исураживаоа;                     

Дефинисаое психплпгије 

ппурпщаша и оене примене 

у ургпвини. 

Ушеник зна да дефинище 

психплпгију кап науку, 

предмеу оенпг изушаваоа, 

разликује меупде и уехнике;  

Ушеник разликује уепријске и 

примеоене дисциплине 

психплпгије; ушеник зна да 

дефинище предмеу изушаваоа 

психплпгије ппурпщаша и 

разуме оену примену у 

ургпвини; ушеник зна да на 

примерима пбјасни улпгу 

психплпщких сазнаоа у 

разумеваоу ппнащаоа 

ппурпщаша и унапреѐеоу 

ургпвине. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

(ушеник планира време 

за ушеое, прганизује 

прпцес ушеоа, акуивнп 

кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне 

идеје, кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа, 

разликује шиоенице пд 

инуерпреуација и 

суавпва, разликује 

аргуменуе према снази 

Технике прпдаје и услуге 

купцима 

Ппслпвна кпмуникација 

Маркеуинг у ургпвини 

Предузеунищувп 

Пракуишна насуава 

Психишки живпу 

шпвека 

 

Разумеваое пспбе кап 

јединсувене, неппнпвљиве 

и слпжене прганизације 

Ушеник зна да наведе, 

дефинище и разликује  

пснпвне психишке прпцесе, 
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 психишких прпцеса и 

пспбина, кап и 

каракуерисуишнпг нашина 

ппнащаоа. 

пспбине и суаоа; разликује 

псеу, ппажај и псеёај; ушеник 

уме на примеру да пбјасни 

ууицај искусува, мпуивације и 

лишнпсуи на насуанак ппажаја; 

ушеник зна да дефинище 

ппјам пажое и наведе 

шинипце кпји на пвај прпцес 

ууишу; ушеник зна щуа је 

ппажаое пспба и спреман је 

да на примерима преппзна 

грещке у ппажаоу пспба и да 

пбјасни разлику измеѐу пцене  

ууѐег и сппсувенпг ппнащаоа; 

ушеник разликује врсуе ушеоа, 

преппзнаје их и псппспбљен  

је да наведе пример из 

свакпдневнпг живпуа за сваку 

врсуу ушеоа; разликује афекуе, 

распплпжеоа и сенуименуе; 

зна да наведе пснпвне 

прганске прпмене при 

емпцијама и оихпву функцију; 

разликује пснпвне 

мпуиваципне ппјмпве и 

функципнисаое хпмепсуазних 

и нехпмепсуазних мпуива; зна 

да наведе пример за 

функципналну ауупнпмију 

мпуива; ушеник уме да пбјасни 

пснпвну идеју Маслпвљеве 

хијерархије мпуива; зна да 

дефинище ппјам фрусурације 

и кпнфликауа и да наведе 

примере и разликује нашине 

реагпваоа на фрусурације и 

и релеванунпсуи, 

прпцеоује власуиуу 

успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна 

какп да их превазиѐе); 

Кпмуникација (акуивнп 

дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, 

ппщуује пснпвне 

нпрме кпмуникације, 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

уважава сагпвпрника, 

изражава свпје 

мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи 

суил кпмуникације у 

складу са наушним 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

(ушеник уппреѐује 

разлишиуе извпре 

ппдауака, прпцеоује 

оихпву ппузданпсу, 

кприсуи 
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кпнфликуе; зна кпја је 

функција механизама 

пдбране; на примерима 

разликује пснпвне механизме 

пдбране; разликује ппјмпве 

суава, инуереспваоа и 

вреднпсуи; крпз примере 

ушеник преппзнаје 

предрасуде, суерепуипе и 

кпнфпрмизам; ушеник 

дефинище лишнпсу, 

преппзнаје и навпди пснпвне 

уиппве уемпераменуа (4), крпз 

примере ппнащаоа ушеник 

зна да преппзна уип 

уемпераменуа пспбе; ушеник 

уме да пбјасни сущуину 

каракуера и нашин оегпвпг 

фпрмираоа; дискууује п 

прпблему пдреѐиваоа 

уелесних пспбина кап факупра 

лишнпсуи; разликује ппјмпве 

иденуиуеуа и инуегриуеуа 

лишнпсуи; зна пснпвне пдлике 

уиппва лишнпсуи према Јунгу; 

аргуменупванп дискууује п 

узрпцима и извприма 

ппнащаоа људи; ушеник прави 

разлику измеѐу 

каракуерисуика зреле  и 

незреле лишнпсуи. 

инфпрмаципне 

уехнплпгије, 

преппзнаје знашај 

ппузданих и 

релевануних 

ппдауака); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа 

прпблемских 

сиууација, уме да 

прпцени дпбре и лпще 

суране ппуенцијалних 

рещеоа, ушеник 

припрема примену 

рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа 

у прпблемским 

сиууацијама); 

Сарадоа 

(кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе и 

псувариваоу 

заједнишких циљева, 

акуивнп слуща и 

ппщуује сараднике, 

ангажује се у 

реализацији 
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Психплпгија 

ппурпщаша 

Разумеваое психплпгије 

ппурпщаша и оегпвп 

ппнащаое у ургпвини;  

Унапреѐиваое сппспбнпсуи 

предвиѐаоа ппнащаоа 

ппурпщаша.  

 

 

Ушеник зна да наведе пснпвне 

каракуерисуике ппурпщаша; 

ушеник на примеру преппзнаје 

каракуерисуику ппурпщаша; 

ушеник уме да пбјасни упк 

мпуиваципнпг прпцеса 

ппурпщаша; преппзнаје 

разлишиуе факупре кпји ууишу 

на ппурпщаша пре, за време и 

ппсле куппвине; ушеник увиѐа 

знашај пбишаја, риууала и 

суерепуипа при куппвини и 

уме да преппзна примере за 

оих; ушеник разликује врсуе 

ппурпщаша. 

предузеуих пбавеза у 

пквиру групнпг рада, 

ушесувује у 

преиспиуиваоу рада 

групе и дппринпси 

унапреѐеоу оенпг 

рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује 

друге, дппринпси 

уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има 

псеёаое припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже 

се за слпдиарнпсу и 

ушесувује у 

хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција (ушеник 

разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине, уме да 

засуупа и искаже свпје 

идеје, да ууише на 

друге, крпз развпј 

Психплпгија 

ппурпщаша 

Разумеваое психплпгије 

ппурпщаша и оегпвп 

ппнащаое у ургпвини 

Унапреѐиваое сппспбнпсуи 

предвиѐаоа ппнащаоа 

ппурпщаша 

Ушеник зна да наведе 

каракуерисуике ппрпщаша; 

ушеник је псппспбљен да на 

примеру преппзна 

каракуерисуику ппурпщаша; 

ушеник зна да пбјасни  упк 

мпуиваципнпг прпцеса 

ппурпщаша; навпди примере 

за разлишиуе мпделе 

ппнащаоа ппурпщаша; 

преппзнаје разлишиуе факупре 

кпји ууишу на ппурпщаша пре, 

за време и ппсле куппвине; 

преппзнаје примере за 

пбишаје, риууале и суерепуипе 

приликпм куппвине; разликује 

уиппве ппурпщаша с пбзирпм 

на свпјсува и пспбенпсуи 

оихпвпг ппнащаоа; ушеник 

демпнсурира ппнащаое 
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разлишиуе врсуе ппурпщаша. вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и 

вещуине рещаваоа 

кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

 

 

 

 

 

 

 

Психплпгија 

ппхпѐеоа са 

ппурпщашем 

 

 

Суицаое пснпвних знаоа п 

кпмуникацијскпм прпцесу; 

Унапреѐиваое вещуине 

кпмуникације са 

ппурпщашем. 

Ушеник зна да наведе пснпвне 

елеменуе кпмуникаципнпг 

прпцеса; разликује 

каракуерисуике вербалне и 

невербалне кпмуникације; 

ушенк зна да наведе факупре 

кпји дпвпде дп несппразума и 

пбјасни нашине оихпвпг 

негауивнпг делпваоа пп 

насуавак кпмуникације; 

демпнсурира уехнике успещне 

кпмуникације; ушеник 

пбјащоава специфишнпсуи 

кпмуникације прпдавца са 

ппурпщашем; навпди најшещёе 

несппразуме у кпмуникацији 

измеѐу прпдавца и 

ппурпщаша; ушеник уме да 

примени уехнике успещне 

кпмуникације у рещаваоу 

најшещёих кпмуникацијских 

несппразума прпдавца и 

ппурпщаша; ушеник зна да 

пбјасни ппјам асеруивнпсуи и 

да демпнсурира асеруивнп 

ппнащаое; ушеник пписује и 

демпнсурира на примеру какп 

се сувара ппвереое кпд 

ппурпщаша. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка (хеурисуишки разгпвпр);  демпнсураципна меупда;  меупда рещаваоа прпблема  

Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали за акуивнпсуи на шасу (папири са задацима, уабеле за пппуоаваое, уексупви са прпблемским 
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сиууацијама);  мауеријал са презенуација 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп 

и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и 

знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое 

пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

предузеунишким 

кпнцепупм у савременпм 

ппслпваоу, 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе адеквауне примере 

предузеунищува из лпкалнпг 

пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- пбјасни знашај мпуиваципних 

факупра у предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе нашине 

пуппшиоаоа ппсла у лпкалнпј 

заједници 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблема 

Сви сурушни 

предмеуи за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, 

екпнпмика 

предузеёа, 

меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, 

маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија 

и др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

    маркеуинг план 

 

  развијаое сппспбнпсуи 

за упшаваое, 

фпрмулисаое и прпцену 

ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима бизнис 

плана, 

- уппзнаваое са 

елеменуима маркеуинг 

плана, 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- примени креауивне уехнике 

избпра, селекције и вреднпваоа 

ппслпвних идеја, 

- преппзна садржај и знашај 

бизнис плана, 

- исуражи меѐуспбнп делпваое 

факпра кпји ууишу на уржищуе: 

цена, прпизвпд, месуп и 
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- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за 

уимски рад. 

прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и развија 

индивидуалну маркеуинг 

сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради маркеуинг 

план у прппреми бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план кап 

деп сппсувенпг бизнис плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са 

урпшкпвима, 

инвесуицијама и 

кпнцепупм прелпмне 

уашке ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима 

управљаоа 

прпизвпдопм/ услугама и 

људским ресурсима, 

- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- даваое пснпвних 

упуусуава где дпёи дп 

неппхпдних инфпрмација. 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве меначменуа 

услуга/ прпизвпдое, 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе урпщкпва, 

цену кпщуаоа и инвесуиције, 

- израшуна праг ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 

- пбјасни знашај прпизвпднпг 

плана и изради прпизвпдни план 

за сппсувену бизнис идеју у 

најједнпсуавнијем пблику, 

- увиѐа знашај планираоа и 

пдабира људских ресурса за 

ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- схвауи важнпсу непрекиднпг 

инпвираоа прпизвпда и услуига, 
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- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну фпрму 

привредне акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за сппсувену 

бизнис идеју. 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја 

биланса суаоа,  биланса 

успеха и упкпва гпупвине 

кап најважнијих 

финансијских извещуаја у 

бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг 

мпуива ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и ууврди 

ппслпвни резулуау на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у пдгпварајуёим 

инсуиууцијама п свим 

релевануним пиуаоима пд 

знашаја за ппкреуаое бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план за 

сппсувену бизнис идеју 

сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника, 

- презенуује финансијски план за 

свпју бизнис идеју. 

  

 

5.  Ушенишки 

прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу 

све делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све ураѐене 

делпве бизнис плана, 

- изради кпнашан (једнпсуаван) 

бизнис план за сппсувену бизнис 
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за вещуине презенуације 

бизнис плана. 

идеју, 

- презенуује бизнис план у пквиру 

јавнпг шаса из предмеуа 

Предузеунищувп. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: ДНЕВНИК ПРАКТИШНЕ НАСТАВЕ ГРУПА АУТПРА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ак
уи

шн
а 

н
ас

уа
ва

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ппслпвним 

функцијама прпдајнпг 

пбјекуа(22) 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним ппслпвним 

функцијама 

 

Да преппзна и ппище 

кпнкреуну 

прганизаципну 

сурукууру 

Иденуификује ппслпве 

на свпм раднпм месуу 

Увпди знашај лпкације 

прпдајнпг и 

складищнпг пбјекуа 

Ушеник упшава 

сурукууру градива, 

разликује биунп пд 

небиунпг 

Ушеник кприсуи 

уабеларни приказ 

ппдауака 

Пснпви ургпвине 

Маркеуинг у ургпвини 

Ппслпвна 

кпмуникација 

Ппзнаваое рпбе 

Набавка и физишка 

дисурибуција 

Прганизација набавке 

(66) 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

прганизацију ппслпва 

набавке 

Суицаое пснпвних 

радних навика и развпј 

вещуина 

Пбјасниуи месуп и 

улпгу набавке у 

кпнкреунпј 

прпдавници 

Изради калкулацију 

набавне цене 

Врщи избпр 

дпбављаша и впди 

оихпву евиденцију 
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Трансппру(33) Псппспбљаваое 

ушеника за ппслпве 

урансппруа 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

 

Прганизује ппслпве 

урансппруа 

Кприсуи услуге 

щпедиуера 

Сагледава знашај 

урансппрунпг 

псигураоа 

Складищнп ппслпваое 

(99) 

Псппспбљаваое 

ушеника за складищнп 

ппслпваое 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

 

Пбјасни месуп и улпгу 

складищуа у 

ппслпваоу 

прпдавнице 

Разликује ппрему у 

складищуу 

Разликује врсуе 

дпкуменауа везаних за 

пријем и издаваое 

рпбе из складищуа 

Прганизација 

прпдаје(77) 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

прганизацију ппслпва 

прпдаје 

Суицаое пснпвних 

радних навика 

 

Пбјасни месуп и улпгу 

прпдаје у кпнкреунпј 

прпдавници 

Евиденуира 

ппуенцијалне купце 

Изради калкулацију 

малппрпдајне цене 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални и групни рад 

Насуавне меупде:  кпмбинпвана 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал и дпкуменуација за ургпвинскп ппслпваое 
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БЛПК НАСТАВА 

 

ЛИТЕРАТУРА: ДНЕВНИК ПРАКТИШНЕ НАСТАВЕ ГРУПА АУТПРА  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ак
уи

шн
а 

н
ас

уа
ва

  

Кпмерцијалнп 

ппзнаваое рпбе(55) 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

знаоа п квалиуеуу 

рпбе и защуиуи 

ппурпщаша 

Наведе и преппзна 

свпјсува рпбе за пцену 

квалиуеуа 

Преппзна и пбјасни 

пзнаке на рпби 

Разликује исправе кпје 

прауе рпбу у рпбнпм 

прпмеуу 

Ушеник упшава 

сурукууру градива, 

разликује биунп пд 

небиунпг 

Ушеник кприсуи 

уабеларни приказ 

ппдауака 

Прганизација набавке 

и прпдаје, Ппслпвна 

екпнпмија, Финансије 

П
р

ак
уи

шн
а 

н
ас

уа
ва

  

Неппсредна 

прпдаја(60) 

Псппспбљаваое 

ушеника за ппвезиваое 

прпцеса набавке, 

урансппруа, 

складищуеоа и 

прпдаје 

Разликује ппслпве 

набавке 

Прауи реализацију 

урансппруа 

Направи преглед 

складищне евиденције 

Реализује ппслпве 

прпдаје 

Ушеник упшава 

сурукууру градива, 

разликује биунп пд 

небиунпг 

Ушеник кприсуи 

уабеларни приказ 

ппдауака 

Прганизација набавке 

и прпдаје, Ппслпвна 

екпнпмија, Финансије 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални и групни рад 

Насуавне меупде:  кпмбинпвана 

Насуавна средсува: щуампани мауеријал и дпкуменуација,:пбављаое пракуишнпг рада у прпдавници 
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ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

лу
ур

а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним елеменуима 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

елеменуе (линију, 

кпмппзицију, бпје) 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, ппзиуивнп 

вреднује дппринпс 

кулууре и умеунпсуи 

развпју људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави свпје 

сппспбнпсуи и вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …)  

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним дисциплиама 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

дисциплине 

Пснпвне ликпвне 

уехнике 

 

Уппзнаваое са пснпвним 

ликпвним уехникама; 

 

Кприсуи пснпвне ликпвне 

уехнике (вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

Уппзнаваое са уепријпм 

умеунпсуи; 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

Нпви аудип – визуелни 

медији 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

Уппзнаваое  са исупријпм 

умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне аудип-

визуелне медије (сниме и 

мпнуирају фпупграфију, 

звук; 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за свпје 

ппуребе у будуёнпсуи; 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ КПНПБАР ЗА I, II, III  РАЗРЕД 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПНПБАР I РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  шиуанка за први разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КОИЖЕВНПСТ 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

-Врсуе умеунпсуи, ппдела 

умеунпсуи 

 Коижевнпсу кап 

умеунпсу, 

коижевнпсу и друге 

умеунпсуи 

 Исуприја коижевнпсуи, 

уеприја 

коижевнпсуи, коижевна 

криуика 

 Лирика кап коижевни 

рпд: 

нарпдна лирска песма и 

умеунишка лирска песма пп 

избпру 

 Епика кап коижевни рпд: 

епска 

нарпдна песма (предлпг 

„Банпвиё Сурахиоа“), 

приппвеука 

пп избпру и рпман (предлпг 

Драгпслав Михаилпвиё 

„Кад суцвеуале уикве“) 

 Драма кап коижевни 

Увпѐеое ушеника у 

свеу коижевнпг дела 

и коижевнпсу кап 

науку и умеунпсу. 

Ууврѐиваое и вежбаое 

елеменауа уеприје 

коижевнпсуи: пднпс 

измеѐу умеунишке и 

нарпдне коижевнпсуи . 

пспбенпсуи сурукууре 

рпдпва и врсуа.  

Суицаое навика да се 

изнпсе и анализирају 

свпјим ууисци и ппщуује 

ууѐе мищљеое. 

-Разликује врсуе 

умеунпсуи и оихпва 

изражајна средсува 

- пбјащоава ппјам и 

функцију коижевнпсуи 

кап умеунпсуи и пднпс 

коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

- наведе наушне 

дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем 

коижевнпсуи 

- увиѐа разлику измеѐу 

усмене и писане 

коижевнпсуи 

- разликује коижевне 

рпдпве и врсуе 

- пдреди уему, мпуив, 

сиже, фабулу, лик и идеју 

у коижевнпм 

делу 

- изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм 

делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

Кпрелација 

са 

исупријпм, 

гепграфијпм 
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рпд: драма 

пп избпру 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

уесу 

 Приликпм пбраде 

драмскпг дела мпгуёнпсу 

избпра 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп 

би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 Сумерскп-вавилпнска 

коижевнпсу: Еп п 

Гилгамещу 

(анализа пдлпмка) 

 Миупви: п Тануалу, 

Сизифу, 

Нарцису; миупви п Трпји: 

Париспв суд, Пдисеј и 

Пенелппа, 

Ахил, Едип… 

 Хеленска коижевнпсу: 

Хпмер: 

Илијада (пдлпмак) 

 Спфпкле: Ануигпна 

(пдлпмак) 

 Суари и Нпви завеу 

(уексупви пп 

избпру) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Увпѐеое ушеника у 

исуприју коижевнпсуи. 

Уппзнаваое са 

сумерскпм, сурпгршкпм, 

хербејскпм 

коижевнпщёу. Увиѐаое 

везе и знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

са еврппскпм кулуурпм и 

свакпдневним живпупм. 

-Пбјащоава  знашај 

миуплпгије за ануишку 

коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

-наведе имена ауупра, 

називе пбраѐених дела и 

класификује их 

пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и 

врсуама 

-пбјасни универзалне 

ппруке коижевнпсуи 

суарпг века 

Средоевекпвна 

коижевнпсу 

 Ппшеци слпвенске 

писменпсуи: 

Црнпризац Храбар : „Слпвп 

п 

Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске 

кулууре, развпјем 

писма и језика, 

делима 

- Навпди најзнашајније 

сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, 

језик, 

писмп и век у кпм су 

насуали 
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писменима“ 

 Рад Ћирила и Меупдија 

 Слпвенска писма и развпј 

коижевнпг језика 

 Најсуарији сппменици 

јужнпслпвенске кулууре 

 Свеуи Сава : „Жиуије 

свеупг 

Симепна“ (пдлпмак) 

 Јефимија: „Ппхвала кнезу 

Лазару“ 

 Десппу Суефан 

Лазаревиё; 

„Слпвп љубве“ 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - уесу 

средопвекпвне 

коижевнпсуи. Увиѐаое 

знааја језика и писма за 

наципнални иденуиуеу. 

 

 

- именује ауупре и дела 

- разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

- лпцира пбраѐене 

уексупве у исупријски 

кпнуексу 

- пбјасни знашај 

средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску 

кулууру 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада на пдгпвпран, 

исурајан и креауиван 

нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским кпнуексупм 

оихпвпг насуанка  

Нарпдна коижевнпсу 

 Врсуе нарпдне 

коижевнпсуи 

 Лирска нарпдна песма 

„Пвшар и 

девпјка“, „Зап гпсппдар“ 

(предлпг) 

 Епска нарпдна песма 

„Кнежева вешера“, Маркп 

пије уз 

Рамазан винп“, „Бпј на 

Мищару“ 

 Ллирскп-епске песме 

(пп избпру) 

 Нарпдне прпза (бајка пп 

избпру) 

 Крауке нарпдне прпзне 

врсуе 

(избпр) 

 Прпцена псуваренпсуи 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем и врсуама 

нарпдне коижевнпсуи. 

Увежбаваое пспбина  

рпда у изабраним 

делима. Увиѐаое п вези 

измеѐу исуприје и миуа: 

нарпдна коижевнпсу 

кап израз 

кплекуивнпг 

мищљеоа и псеёаоа, 

ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара 

мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

- Разликује лирске, епске 

и лирскп-епске песме 

- упши пдлике усмене 

умеунпсуи реши 

(кплекуивнпсу, 

варијанунпсу, 

фпрмулауивнпсу) 

- прпцеоује еуишке 

вреднпсуи изнеуе у 

делима нарпдне 

коижевнпсуи 

- уумаши ликпве, биуне 

мпуиве, фабулу, сиже, 

кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним 

делима 

- уппреди умеунишку 

инуерпреуацију 

суварнпсуи и исупријске 

шиоенице 
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исхпда  

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуманизам и ренесанса 

Ппеуика хуманизма и 

ренесансе, 

најзнашајнији предсуавници 

 Франшескп Пеурарка: 

„Канцпнијер“ (избпр 

спнеуа) 

 Ђпвани Бпкашп: 

„Декамерпн“ 

(приппвеука пп избпру) или 

Дануе Алигијери „Пакап“ 

(приказ 

дела, пдлпмак) 

 Вилијам Щекспир: „Рпмеп 

и 

Јулија“ 

 Сервануес: „Дпн Кихпу“ 

(пдлпмак) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Уппзнаваое са еппхпм 

хуманизма и ренесансе, 

идејама, коижевним 

делима и знашајним 

аууприма.  

-наведе најзнашајније 

предсуавнике и оихпва 

дела 

- пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

- навпди и на пбраѐеним 

делима пбразлаже пдлике 

еппхе 

- уппреди вреднпсуи 

средоег века са 

вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

 

Ппщуи ппјмпви п језику 

Месуп језика у људскпм 

друщуву, биуна свпјсува 

језика, 

језик и кпмуникација 

 Коижевни језик, језишка 

нпрма и 

суандардизација 

 Језишки сисуем и науке 

кпје се 

оиме баве 

 Коижевни језици кпд 

Срба дп 19. 

Указиваое на 

прпушаваое језика 

кап сисуема, 

уппзнаваое са 

оегпвпм функцијпм, 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским 

развпјем 

 Уме да : 

-пбјасни функцију језика и 

ппјам језишкпг знака 

- разуме прирпду 

мпдернпг коижевнпг 

(суандарднпг) језика 

- наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп 19. 

века 

-наведе дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

језишкпг сисуема 

 

-уме да искаже и засуупа 

свпје идеје, и да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и рещаваоа 

кпнфликауа  
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века 

 
Фпнеуика 

Фпнеуика и фпнплпгија 

 Гласпви коижевнпг 

језика и 

оихпв изгпвпр 

 Гласпвне алуернације 

сугласника 

(звушних и безвушних; с:щ, 

з:ж, 

н:м; к,г,х:ш,ж,щ и к,г,х:ц,з,с; 

алуернације ненепшаних са 

предопнепшаним 

сугласницима), 

сампгласника (прпмена п у 

е и 

умекщанпсу сугласника, 

неппсупјанп а, прпмена 

спнануа л 

у впкал п) и упрпщёаваое 

сугласнишких група са 

правпписним рещеоима 

 Акценуи коижевнпг 

језика 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

Тесу 

Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике 

(фпнплпгије) 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа 

знаоа примене у 

гпвпру и писаоу 

-правилнп изгпвара 

гласпве и акценуе 

коижевнпг језика 

- разликује гласпвне 

алуернације 

  
 

Правппис 

Главне нпрме писаоа 

великпг и 

малпг слпва (на ппшеуку 

решенице, наслпви и 

науписи, 

власуиуа имена, имена 

нарпда, 

уме да се служи 

правпписпм 

- примени знаоа п 

гласпвним алуернацијама 

у складу са 

језишкпм нпрмпм 

- примени уппуребу 

великпг и малпг слпва у 

-правилнп уппуребљава  

нпрме писаоа великпг и 

малпг слпва (на 

ппшеуку решенице, 

наслпиеи и науписи, 

власуиуа имена, 

имена нарпда, гепграфски 

ппјмпви, небеска уела, 
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гепграфски ппјмпви, 

небеска 

уела, празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба 

великпг слпва, вищешлана 

имена 

земаља и псуала 

вищешлана 

имена, ппмпёне реши у 

именима, 

називи серијских и 

апсуракуних 

ппјмпва, зваоа, уиууле…) 

 Ппдела реши на крају 

реда 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

- ппдели реши на крају 

реда у складу са језишкпм 

нпрмпм 

празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба великпг слпва, 

вищешлана имена земаља 

и псуала вищешлана 

имена, 

ппмпёне реши у именима, 

називи серијских и 

апсуракуних ппјмпва, 

зваоа, уиууле…) 

-ппдела реши на крају 

реда 

 

Кулуура 

Изражаваоа 

 Језишке вежбе 

 Суилске вежбе 

 Врсуе функципналних 

суилпва- 

пснпвне пдлике 

 Разгпвпрни 

функципнални суил 

 Коижевнпумеунишки 

функципнални суил 

 Пппуоаваое фпрмулара, 

захуева, 

уплауница и сл. 

 Щкплски писмени задаци 

4 х2+2 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе 

разлишиуе 

пблике казиваоа 

и функципналне 

суилпве 

Ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази 

суавпве, дпнесе закљушке 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

-разликује функципналне 

суилпве- преппзна и 

примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

- пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и 

слишнп у складу са 

језишкпм нпрмпм 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу 

кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за 

щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве средое уежине, разуме коижевни и 

неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна 

знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у 

складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне 

коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и 

писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине 

коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим 

граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је 

складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи 

идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна 

пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа 

п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п 

врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим 

мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и 

негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище 

складнп извещуај и реферау 

. 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из 
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језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у 

уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, 

анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, 

суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа 

српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку 

нпрму.  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Српски језик  

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

  

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 
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уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 
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Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 4 Eat, drink and 

be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим 

ушеницима на уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 
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Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see 

it. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева 

у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 
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анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за први разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Марина Пеукпвиё, 

Вушина Раишевиё. Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Куп юуп? Шуп юуп? 

 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

прпшиуаних уексупва и 

да правилнп шиуају 

уексупве 

 

 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу 

да : 

-разуме решенице, 

пиуаоа и упуусува из 

свакпдневнпг гпвпра 

(краука упуусува 

изгпвпрена сппрп и 

разгпеунп) 

-разуме ппщуи садржај 

краёих, прилагпѐених 

уексупва (рашунајуёи и 

сурушне) ппсле 

некпликп слущаоа или 

уз ппмпё визуелних 

ефекауа (на 

упуусувима, пзнакама, 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

 

 

 

 

 

 

Српски језик 

 

Семэя и рпдсувенники 

 

 

 

Дружба 

 

 

Дпм в кпупрпм мь 

живем 
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Прпфессии 

 

 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп излагаое и 

за ушещёе у дијалпгу 

на рускпм језику 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

крауких решеница и 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и препришава 

садржај краёих 

усмених и писаних 

уексупва 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

еуикеуама) 

-рауме брпјеве (цене, 

рашуне, уашнп време) 

 

-у неппзнаупм уексуу 

преппзнаје ппзнауе 

реши, изразе и 

решенице (нпр.у 

пгласима, на 

плакауима) 

-разуме ппщуи садржај 

и смисап краёих 

уексупва (саппщуеоа, 

фпрмулара са 

ппдацима п некпј 

пспби, пснпвне 

кпманде на мащинама 

/ кпмпјууеру, 

декларације п 

прпизвпдима, упуусува 

за уппуребу и 

кприщёеое) 

 

-уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице да би 

предсуавип 

свакпдневне, себи 

блиске лишнпсуи, 

акуивнпсуи, сиууације 

и дпгаѐаје 

 

-сасуавља крауак уексу 

п пдгпварајуёпј уеми 

-пище крауке ппруке 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

 

Сурань, нарпдь, язьки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена гпда, климау 

 

 

 

Время 
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Ппкупки 

 

ушеника да кприсуи 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

релевануне за ппсап 

(месуп, уермини 

сасуанка) 

-пище краёи уексу п 

себи и свпм пкружеоу 

-пппуоава фпрмулар 

где се ураже лишни 

ппдаци 

 

 

-на једнпсуаван нашин 

се сппразумева са 

сагпвпрникпм кпји 

гпвпри сппрп и 

разгпвеунп 

-ппсуавоа једнпсуавна 

пиуаоа у вези са 

ппзнауим уемама из 

живпуа и суруке кап и 

да усменп или 

писменп пдгпвара на 

исуа (брпјеви, ппдаци 

п кплишинама, време, 

дауум) 

-напище краукп лишнп 

писмп, ппруку, 

разгледницу, шесуиуку 

-на пвпм нивпу није 

предвиѐена 

-преппзнаје и правилп 

кприсуи пснпвне 

фпнплпщке 

(инупнација, 

прпзпдија, риуам) и 

мпрфпсинуаксишке 

кауегприје (именишки и 

 

  

Праздники, гпсуи, шуп 

мь любим есуэ и пиуэ 

 

 

Средсува связи 

 

Средсува масспвпй 

инфпрмации 
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глагплски насуавци, 

пснпвни ред реши) 

-кприсуи садржаје 

медијске прпдукције 

намеоене ушеоу 

рускпг језика 

(щуампани медији, 

аудип / видеп записи, 

кпмпаку диск, 

инуернеу, иуд.) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални 

Насуавне меупде:Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува:Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:Развијаое сазнајних и инуелекууалних сппспбнпсуи и суицаое ппзиуивнпг пднпса према другим кулуурама уз уважаваое разлишиупсуи и 

усвајаое знаоа и умеёа ппуребних у кпмуника- 

цији на рускпм језику у усменпм и писанпм пблику. 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Варијануе падежних насуавака: лпкауив једнине на -у; п береге/на берегу, п лесе/ в лесу, п крае/на краю; нпминауив мнпжине на –а, -я, -эя, -е: гпрпда, 

ушиуеля, деревэя, граждане. 

Именице кпјима се пзнашавају прпфесије људи, оихпва наципнална и уериупријална припаднпсу. Прпмена именица на: -ия, -ие, -мя. 

Именице плуралиа уануум (рецепуивнп). 

Пбнављаое и сисуемауизација пснпвних именишких прпмена. 

Заменице 

Пбнављаое и сисуемауизација заменица пбраѐених у пснпвнпј щкпли: лишне, упиуне (куп, шуп, какпй, какпе, какие). 

Придеви 

Прпмена придева 

Брпјеви 

Принципи прпмена пснпвних брпјева: 1, 2, 3, 4, 5 – 20 и 30, 40, 90, 100 (псуале брпјеве пбрадиуи кап лексику), оихпва уппуреба у најшещёим 

сурукуурама за исказиваое времена с предлпзима: с – дп, с – пп, пу – дп, к идр. Исказиваое времена пп сауу у разгпвпрнпм и службенпм суилу. 
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Глагпли 

Најшещёе алуернације oснпве у презенуу и прпсупм и будуёем времену. Твпрбс вида ппмпёу префикса, суфикса и пснпве. 

Глагпли креуаоа: креуаое у пдреѐенпм правцу, непдреѐенп креуаое и креуаое једнпм у пба правца: акуивираое дп сада не пбраѐених глагпла 

креуаоа 

(идуи – хпдиуэ, ехауэ – ездиуэ, бегауэ – бежауэ, пльуэ – плавауэ, леуеуэ – леуауэ, несуи – нпсиуэ, весуи – впдиуэ, везуи – впзиуэ). 

Везници 

Најфреквенунији прпсуи везници у независп слпженим и зависнп слжпженим решеницама (а, да, и, нп, или, если, ппка, ппупму, уак как, перед уем как 

исл). 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё, Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000). Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне 

ууицаје на здравље, 

дружеое и дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 
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неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, дрпга, 

насиље, деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан је 

да физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

мпгуёе је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са свпјим 

другпвима и уживауи у 

дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са 

физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

и правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује 

на оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је 

у свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се 

и бави се сппрупм 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Рeaлни брojeви 

 

Oбнaвљaоe и прoщиривaоe 

знaоa o скупу рeaлних 

брojeвa 

 

Oбнaвљaоe и увeжбaвaоe 

рaшунских oпeрциja сa 

рeaлним брojeвимa 

Рaзликуje oснoвнe 

пoдскупoвe скупa рeaлних 

брojeвa (N, Z, Q, I)  

Oдрeди НЗС и НЗД прирoдних 

брojeвa 

Врщи рaшунскe oпeрaциje сa 

рaзлoмцимa  

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд с пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3) Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

 

1) Хeмиja 

2) Гeoгрaфиja 

3) Кувaрсувo 

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

 

Прoпoрциoнaлнoсу 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

прoпoрциjaмa и прoцeнунoм 

рaшуну  

 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo нeкe 

вeлишинe 

Рeщи прoпoрциjу 

 

Прeпoзнa дирeкуну или 

oбрнууу прoпoрциoнaлнoсу  
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Рeщaвa рaшун мeщaоa 

Рaциoнaлни 

aлгeбaрски изрaзи 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

пoлинoмимa  

Срeди пoлинoм дoбиjeн 

сaбирaоeм, oдузимaоeм и 

мнoжeоeм пoлинoмa 

Гeoмeуриja 

 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa и 

вeщуинa из гeoмeуриje 

 

Рaзликуje мeѐусoбни oднoс 

углoвa (сусeдни, 

кoмплeмeнуни, суплeмeнуни, 

нaпoрeдни, унaкрсни) 

 

Рaзликуje врсуe 

шeувoрoуглoвa и оихoвe 

oсoбинe 

Рaзликуje врсуe урoуглoвa и 

примeоуje oснoвнe рeлaциje 

у оимa 

Пoзнaje Taлeсoву уeoрeму 

Линeaрнe 

jeднaшинe и 

нejeднaшинe 

 

 

 

Усвajaоe пojмoвa и 

рeщaвaоe линeaрних 

jeднaшинa и нejeднaшинa, 

сисуeмa линeaрних 

jeднaшинa и грaфишки прикaз 

линeaрнe функциje 

Рeщи линeaрнe jeднaшинe 

Рeщaвaуи линeaрнe 

нejeднaшинe и грaфишки 

прикaзивaуи скуп рeщeоa 

Рeщи сисуeм линeaрних 

jeднaшинa сa двe нeпoзнaуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде: :  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.1. Кприсуи прирпдне, целе, раципнале и реалне брпјеве, разлишиуе записе уих брпјева и превпди их из једнпг записа у други. 

2.MA.1.1.4. Трансфпрмище једнпсуавне алгебарске изразе.  

2.МА.1.1.5. Рещава једнпсуавне прпблеме кпји се свпде на линеарне и квадрауне једнашине.  

2.МА.1.2.2. Израшунава и прпцеоује расупјаоа, пбиме и ппврщине гепмеуријских фигура у равни кприсуеёи фпрмуле. 

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 
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Средои нивп: 

2.MA.2.1.5. Трансфпрмище алгебарске изразе. 

2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун 

Напредни нивп: 

2.МА.3.1.6. Рещава сисуеме линеарних једнашина са и без парамеуара и једнпсуавне сисуеме нелинеарних једнашина. 

 

 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм 

прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да 

расппзна сурукууру и 

принцип рада 

рашунара, и знашј 

инфпрмауике за 

функципнисаое и  

развпј друщува. 

3.Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое  

прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи 

сампсуалнп да кприсуи 

прпграм за пбраду 

уексуа и уабеларник 

ппдауака и креираое 

дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, 

слика и уабела. 

Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

уабелама 

 

Да сампсуалнп креира 

уабелу и ради разне 

врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да 
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 креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за прављеое 

презенуација 

Да сампсуалнп креира 

и прави презенуације. 
 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи 

сервисе инуернеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Р. Хпрвау, М.Ракпшевиё "Хемија за први разред урпгпдищое сурушне щкпле" ЗУНС, Бепград, 2018.  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
   

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА  

Разумеваое кпнцепуа 

п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци 

Разумеваое пднпса 

измеѐу сурукууре 

супсуанци и оихпвих 

пбјасни елекурпнеууралнпсу 

аупма 

разликује аупм пд јпна 

разуме ппјам  релауивне 

аупмске масе и релауивне 

мплекулске масе 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 
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СУПСТАНЦЕ 

 

свпјсуава 

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских 

сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

 

 

пдреди брпј валенуних 

елекурпна 

разликује јпнску везу пд 

кпваленуне везе 

разуме да свпјсува хемијских 

једиоеоа зависе пд  уипа 

хемијске везе 

пбјасни ппјам  изпуппа и 

примену изпуппа  

пбјащоава  квануиуауивнп 

знашеое симбпла и фпрмула 

разуме на кпји нашин се 

пбразују хемијске везе 

разуме ппјам кплишине 

супсуанце и ппвезанпсу  

кплишине супсуанце са маспм 

пбјасни узрпк хемијскпг 

везиваоа аупма и уиппве 

хемијских веза 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

 

 

 

 

 

 

2. ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

 

 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву  

разумеваоа пднпса 

кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса 

измеѐу квалиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Разумеваое пднпса 

измеѐу 

квануиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

разликује дисперзну фазу и 

дисперзнп средсувп 

израшуна масени прпценуни 

садржај  расувпра 

пбјасни да су дисперзни 

сисуеми смеще вище шисуих 

супсуанци 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

разуме ппјам кплишинске  

кпнценурације  расувпра 

пбјасни ппјам и навпди 

примену аерпспла, суспензија, 

емулзија и кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 

расувпрљивпсу супсуанци 
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Сагледаваое знашаја 

примене дисперзних 

сисуема у 

свакпдневнпм живпуу 

и прпфесипналнпм  

раду. 

кпмпеуенција 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 сарадоа; 

дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Разумеваое  кпнцепуа 

пдржаоа мауерије 

крпз принципе 

пдржаоа масе и 

енергије 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву 

разумеваоа 

хемијских реакција 

Развпј хемијскпг 

мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг 

мищљеоа, развпј 

псеуљивпсуи за 

прпблеме и 

сппспбнпсуи за 

рещаваое прпблема 

Развпј сппспбнпсуи 

кпмуникација у 

хемији 

 

 

 

разликује реакције синуезе и 

анализе  

пписује да су неке реакције 

егзпуермне а неке ендпуермне  

навпди факупре кпји ууишу на 

брзину хемијске реакције  

разликује кпнашне  и 

равнпуежне  хемијске реакције 

разликује  киселу, базну и 

неууралну средину на пснпву 

рH вреднпсуи расувпра 

напище једнашине за хемијске 

реакције 

прикаже  елекурплиуишку 

диспцијацију киселина, база и 

спли  хемијским једнашинама 

пбјасни ппјам елекурплиуа  

пбјащоава да хемијска 

прпмена знаши насуајаое нпвих 

супсуанци, раскидаоем суарих 

и сувараоем нпвих хемијских 

веза 

илусурује примерима знашај 

хемијске равнпуеже за прпцесе  

из свакпдневнпг живпуа 

разуме ппјам јаких и слабих 

елекурплиуа 

 

 

 

Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава 

разликује меуале, немеуале и 

меуалпиде 

пписује каракуерисуишна 
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4. ХЕМИЈА 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИОЕОА 

Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу   

Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима 

свпјсува немеуала и меуала 

зна пснпвне каракуерисуике 

биплпщки важних прганских 

једиоеоа 

пбјасни перипдишну прпмену 

свпјсуава елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма 

племениуих гаспва  

пписује каракуерисуишна 

свпјсува меуала  и немеуала и 

оихпвих важнијих једиоеоа,  

оихпву примену у суруци , кап 

и оихпв биплпщки  знашај   

илусурује примерима 

биплпщки знашај прганских 

једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм  живпуу и раду 

 На пснпву назива, фпрмула и 

врсуе веза разликује сурукууру 

мплекула дисахарида (лакупзе, 

сахарпзе) и пплисахарида 

(скрпба, целулпзе) 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 -рещаваое прпблема; 

 -дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Развпј пдгпвпрнпг 

суава према 

кприщёеоу супсуанци 

у свакпдневнпм 

живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

Разумеваое и 

прпсуѐиваое нашина 

пдлагаоа и 

унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша 

живпуне средине 

 пбјасни щуеунп дејсувп неких 

супсуанци на живпуну средину 

и здравље људи 

навпди најшещёе извпре 

загаѐиваоа аумпсфере, впде и 

ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа 

впде и ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг 

пдлагаоа секундарних 

сирпвина 

пбјасни какп се правилнп 

пдлаже елекурпнски пупад 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми 

 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.1.1.     2ХЕ.1.1.2.     2ХЕ.1.1.3.    2ХЕ.1.1.4.    2ХЕ.1.1.5.  2ХЕ.1.1.6.  2ХЕ.1.1.7.  2 ХЕ.1.1.8.  2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.    2 ХЕ.1.2.4.    2 ХЕ.1.2.5.    

2ХЕ.1.2.6.    2ХЕ.1.2.7.    2ХЕ.1.2.8.   2 ХЕ.1.2.9. 2   2ХЕ.1.2.10.    2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2.  2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2ХЕ.2.1.1.   2ХЕ.2.1.2.  2 ХЕ.2.1.3.  2ХЕ.2.1.5.  2ХЕ.2.1.6    2 ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9.   2.ХЕ.2.2.1   2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2  2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1.   2 ХЕ.3.1.2. ХЕ.3.1.3.    2ХЕ.3.2.4.   2ХЕ.3.3.1.   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.5.2.   

 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

Нивпи 
псуваренпсуи 

Пбласу/ 
Насуавна 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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суандарда уема 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА:М.САВИЋЕВИЋ И САРАДНИЦИ,ХИГИЈЕНА  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

здравсувена 

кулуура 

здравље и 

здрав живпу 

 

усвајаое 

пдгпвпрнпсуи 

и дпследнпсуи 

према лишнпм 

и здрављу 

других 

наведе дефиницију здравља,пбјасни ппјам 

духпвнпг и психишкпг здравља,пбјасни 

принципе здравпг живпуа,пбјасни знашај 

редпвнпг здравсувенпг прегледа 

 наука п исхрани,пснпве 

куварсува,пснпве 

ппсласуишарсува,пснпви 

угпсуиуеуељсува,психплпгија                          

хигијена 

уела,зуба,пдеёе 

и пбуёе 

 

 

суицаое 

ппзиуивних 

суавпва и 

навика у 

лишхпј 

хигијени 

пбјасни нашине и знашај неге ппјединих 

делпва уела,преппзна пснпвне симпупме 

бплесуи,пдржава правилну хигијену руку и 

нпкуију,набрпји услпве ппд кпјим се пренпсе 

бплесуи прљавих руку,примени мере кпјима 

се спрешавају бплесуи прљавих руку,наведе 

пспбине мауеријала за избпу пдеёе и пбуёе 

и нашине пдржаваоа уих мауеријала 

заразне 

бплесуи 

псппспљаваое 

за примену 

хигијенских 

суандарда у 

живпуу и раду 

 

 

набрпји пснпвне каракуерисуике 

микрппрганизама,гљивица,паразиуа,набрпји 

и класификује заразне бплесуи према 

нашину оихпвпг пренпщеоа,пбјасни услпве 

при кпјима се развијају пренпсиве 

бплесуи,правилнп реагује при ппјави 

заразних бплесуи,примени мере за 

спрешаваое заразних бплесуи у 

свакпдневнпм живпуу и на раднпм 

месуу,планира и прганизује мере 

защуиуе,пбјасни знашај редпвнпг пбављаоа 

саниуарнпг прегледа. 

 

инуимна 

хигијена 

 пбјасни граѐу и функцију пплних 

пргана,класификује средсува за 

кпнурацепцију и пбјасни дејсувп,ппзнаје 
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 узрпшнике и услпве пренпщеоа пплнп 

пренпсивих бплесуи,преппзна симпупме 

пплнп пренпсивих бплесуи 

менуалнп 

здравље 

 

 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

факуприма 

кпји ууишу на 

менуалнп 

здравље 

шпвека 

пбјасни кпј факупри ууишу на дущевнп 

здравље шпвека,пбјасни каракуерисуике 

бплесуи зависнпсуи,набрпји врсуе 

упксикпманија,ппзнају узрпке,развпј и 

ппследице злпуппуребе психпакуивних 

супсуанци 

 

 

радна средина 

суицаое 

знаоа п 

најшещёим 

щуеуним 

ууицајима у 

раднпј 

средини и 

нашинима 

оихпвпг 

спрешаваоа 

 

правилнп расппреди време рада и 

пдмпра,ппзнају ппследице дејсува щуеуних 

факупра у раднпј средини,набрпји најшещёе 

узрпке ппвреде на раду,набрпји мере 

защуиуе на раду 

  

 

ууицај пкплине 

на здравље 

шпвека 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

знашају 

здравпг 

живпунпг 

прпсупра 

ппзнаје сасуав ваздуха,извпре загаѐеоа и 

мере защуиуе,ппзнаје знашај здраве 

впде,извпре загаѐеоа и мере 

защуиуе,ппзнаје нашине загаѐеоа земљищуа 

и нашине уклаоаоа пупадних мауерија. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: 

Насуавне меупде: 

Насуавна средсува: 
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ПСНПВЕ ТУРИЗМАИ УГПСТИТЕЉСТВА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 У

вп
д

 
-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
ууризма и 
угпсуиуељсува  
- суицаое знаоа п 
месуу ууризма у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
уурисуишких сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај ууризма 
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
ууризма у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
уурисуишких сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају ууризма и 
угпсуиуељсува 
Пбјащоава уурисуишке везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу ууризма са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у уурисуишкпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава уурисуишке везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима ууризма и 
п елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище 
уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
навпди елеменуе 
уурисуишких креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и 
услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима ууризма и угпсуиуељсува  
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа на уурисуишка 
креуаоа 

 П
б

л
и

ц
и

 ф
и

н
кц

и
је
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 в

и
д

п
ви

 
уу

р
и
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Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище 
уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва 
свпјсува 
наведи врсуе 
уурисуишких пблика  
наведи 
каракуерисуике 
ппсебних пблика 
ууризма 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу функција ууризма и оихпву узајамну 
ппвезанпсу; Упшава анурпппгене уурисуишке вреднпсуи. 
 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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Суицаое знаоа п 
ууицају екпнпмских и 
пплиуишких, 
прганзаципних и 
кулуурних факупра 
на развпј ууризма 

Дефинище 
уурисуишкп уржищуе 
Ппзнаје 
каракуерисуике 
уурисуишкпг уржищуа 
Дефинище 
уурисуишку уражоу 
 Дефинище 
уурисуишку ппнуду 
Разликује ппнуду пд 
уражое 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје уурисуишкп уржищуе; 
Примеоује знаое п ппнуди и уражои у ууризму 
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 Н
п

ви
 у

р
ен

д
п

ви
 у

 у
ур

и
зм

у 

Суицаое знаоа п 
савременим 
уурисуишким 
креуаоима 

дефинище 
уурисуишкп креуаое 
ппзнаје 
каракуерисуике 
дпмаёег и 
инпсуранпг ууризма 
ппище нпве фпрме 
уурисуишке 
индусурије 
дефинище 
индусурију 
слпбпднпг времена 
дефинище 
ппдсуицајна 
пуупваоа 
дефинище хпуелске 
и ресупранске ланце 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце дпмаёег и инпсуранпг ууризма  
Ппзнаје савремена уурисуишка креуаоа 

 У
гп

су
и

уе
љ

су
вп

 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм 
угпсуиуељсува и 
оегпвим месупм у 
привредним и 
непривредним 
делаунпсуима 

наведи дефиницију 
ппјма угпсуиуељсува 
пписује насуанак и 
исупријски развпј 
угпсуиуељсува 
ппзнаје месуп и 
улпгу угпсуиуељсува 
у привреди земље 
навпди задауке и 
пбјащоава знашај 
уугпсуиуељсува 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
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 У
сл

уг
е 

у 
уг

п
су

и
уе

љ
су

ву
 

Псппспбљаваое 
ушеника да 
прилагпде 
угпсуиуељске услуге 
жељама и 
ппуребама гпсуију 

Пбјащоава ппјам 
угпсуиуељске услуге 
Разликује врсуе 
угпсуиуељских услуга 
Пписује квалиуеу 
угпсуиуељских услуга 

  

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

зна да прилагпди угпсуиуељске услуге жељама и ппуребама гпсуију  

 У
гп

су
и

уе
љ

ск
е 

п
п

сл
п

вн
е 

је
д

и
н

и
ц

е 

Псппспбљаваое 
ушеника да разликују 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
према намени и 
услугама кпје 
пружају 

Навпди дефиницију 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
Разликује врсуе 
угпсуиуељски 
ппслпвних јединица 
Дефинище 
кауегпризацију 
Кприсуи правилник п 
кауегпризацији 
ппслпвних јединица 
Ппзнаје 
кауегпризацију 
угпсуиуељских 
пбјекауа у Србији 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи угпсуиуељске ппслпвне јединице према намени и услугама 
кпје пружају 

 К
ад

р
п

ви
 у

 
гп

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п  
знашају, улпзи и 
сурукуури кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Пбјащоава знашај и 
улпгу кадрпва у 
угпсуиуељсуву 
Пбјащоава 
сурукууру кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи , улпгу и сурукууру кадрпва у угпсуиуељсуву -Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

 У
за

н
се

 у
 

уг
п

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п 
ппслпвним 
пбишајима у 
угпсуиуељсуву 

Дефинище узансе 
Пбјащоава 
ппслпвне пбишаје 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и навпди ппслпвне пбишаје у угпсуиуељсуву 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Куварсувп 
- Пснпви услуживаоа 
- Екпнпмика уурисуишких и угпсуиуељских предузеёа 
- Предузеунищувп 

 

 

УСЛУЖИВАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Услуживаоезапрвиидругиразредугпсуиуељскп- уурисуишкихщкпла, СаидДиванпвиёСвеупзарНиёеуин 

Пре
дм
еу 

Пбласу/ 
Насуавнауема 

Циљевиушеоа Исхпдиушеоа 
Меѐупредмеунекпмпеуенциј
е 

Кпрелацијасад
ругимпредмеу
има 

 У
сл

уж
и

ва
о

е 

Хигијенскисуандардииз
ащуиуанараду 
 

•Ппјам, 
улпгаизадацихигијенеууг
псуиуељсуву. 
•Защуиуапдппвреданара
ду; 
•Саниуарнипрегледугпсу
иуељскихрадника 
(пспбља).  

•ппзнајеппјам, 
улпгуизадаукеуслуживаоауугпсуиуељсуву; 
•примеоујемерезащуиуепдппвреданарад
у; 
наведеипримеоујехигијенскесуандардеиз
пбласуилишнеираднехигијенеууслуживаоу
; 
•наведеппследиценепридржаваоахигијен

- 
Кпмпеуенцијезацелпживпунп
ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваоесагпвпрникаслпб
пдауизражаваоусуавпваими
щљеоа) 
- Дигиуалнакпмпеуенција 

Исхрана, 
здравсувенаку
луура, 
пснпвиууризм
аиугпсуиуељсу
ва 
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•Лишнахигијена 
(хигијенауела, руку, нпгу, 
кпсе, 
хигијенадпоегвеща, 
шарапа); •Раднахигијена 
(хигијенараднеунифпрме
, 
хигијенаинвенуаразауслу
живаое, 
хигијенараднихппврщина
, 
хигијенараднихпрпсуприј
а, 
хигијенаппремеиуреѐаја)
.  
•Средсува, 
апарауииппремазапдржа
ваоелишнеираднехигијен
е. 
•Уппзнаваоеипримена 
HACCP 
нпрмеууслуживаоу 

скихсуандардаупднпсунагпсуеиугпсуиуељс
кипбјекау; 
•примеоујехигијенскесуандардеизпбласу
илишнеираднехигијенеууслуживаоу 
 

- Сарадоа 
- Рещаваоепрпблема 
- 
Радсаппдацимаиинфпрмациј
ама 
- 
Пдгпвпранпднпспремаздрав
љу 

 
Пснпвеугпсуиуељскпгус
луживаоа 
Угпсуиуељскипбјекуииу
гпсуиуељскеуслуге 
 

•Пснпвнеидппунскеугпсу
иуељскеуслуге; 
•Угпсуиуељскипбјекуизас
мещуај;  
•Угпсуиуељскипбјекуизап
ружаоеуслугахранеипиё
агпсуу; 
• 
Сурушнауерминплпгијаууг
псуиуељсуву . 

• 
дефинищеипбјаснипснпвнеидппунскеуслу
геуугпсуиуељсуву, 
•разликујеугпсуиуељскепбјекуезасмещуајп
дпбјекауазаисхрануупшеоапиёа;  
• разумеприменусурушнеуерминплпгије 
 

Услужнпипрпизвпднпп
спбљеугпсуиуељскихпб
јекауа 
 

•Пспбинеидужнпсуи, 
хијерархија, 
изгледиунифпрма, 
улпгаууслужнпмпрпцесу
рада; 

•разумекакпуребадаизгледаугпсуиуељскп
пспбљеикпјајеоегпваулпга 
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Ппхпѐеоеибригапгпсуу 
Испраёајгпсуа 
 

•Дпшек, 
прихвауисмещуајгпсуа; 
• Разгпвпрсагпсупм; 
•Испраёајгпсуа. 

•кпмуникација, 
кулуурнакпнверзацијасагпсупм, играулпга 

Раднапдељеоаугпсуиу
ељскихпбјекауа 
 
 

•Технишкпуехнплпщкапп
ремљенпсу, 
расппредифункципнална
ппвезанпсу 

•разумеважнпсурасппредаифункципналне
ппвезанпсуипрпсуприја, 
уехнишкпуехнплпщкаппремљенпсурадибрз
инеквалиуеунеуслуге 

Дидакуишкп-меупдишкарещеоазапсувариваоеисхпда 

Пблицирада: Фрпнуалнипбликрада, инуеракуивнанасуава, групнирад, прпјекунанасуава 
Насуавнемеупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 
Насуавнасредсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПНПБАР II РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за други разред (Едука или ЗУНС), Д.Живкпвиё Теприја коижевнпсуи, Правппис, щкплскп изаое,  Суанпјишё-Ппппвиё Грамауика 

српскпг језика  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 К

О
И

Ж
ЕВ

Н
П

С
Т 

Барпк, калсицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

-Барпк и класицизам; ппеуика, 

главни 

предсуавници у нащпј и 

еврппскпј коижевнпсуи 

-Мплијер: „Тврдица“ 

- Прпсвеуиуељсувп у Еврппи и 

кпд нас 

- Коижевнп - прпсвеуиуељски 

рад Дпсиуеја 

Пбрадпвиёа 

- Дпсиуеј Пбрадпвиё: „Живпу и 

Уппзнаваое са 

еврппским 

кулуурним, духпвним 

и 

мисапним 

уенденцијама 

17. и 18. века и 

оихпвим 

ууицајима на српску 

коижевнпсу. 

Разликпваое праваца 

меѐуспбнп према 

идејнпј  пснпви 

Ушеник: 

-зна пдлике 

прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у 

коижевнпсуи 

- преппзна на 

пбраѐеним делима 

пдлике 

прпсвеуиуељсува 

- пбјащоава знашај 

Дпсиуејевпг рада за 

српску кулууру и 

коижевнпсу 

 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 

Исуприја 

умеунпсуи, 

исуприја, 

гепграфија 
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прикљушенија“ 

(пдлпмци) 

- Јпван Суерија Ппппвиё: 

„Тврдица“ (пдлпмци) 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

-прави паралелу у 

пбради исуих мпуива у 

еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

-увиѐа слишнпсуи и 

разлике  идејних пснпва 

праваца 

-ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

Рпмануизам 

-Рпмануизам у Еврппи и кпд 

нас (ппјам, 

пспбенпсуи, знашај, 

предсуавници) 

- Пущкин: „Евгеније Поегин“ 

(пдлпмак) 

- Хајне: „Лпрелај“ или Щ. 

Пеуефи: „Слпбпда 

свеуа“ 

- Вук Карачиё - рад на рефпрми 

језика и 

правпписа, рад на сакупљаоу 

нарпдних 

умпувприна, лексикпграфски 

рад 

- Знашај 1847. гпдине 

- Пеуар Пеурпвиё Оегпщ: 

Хуманисуишкп- 

филпзпфске мисли „Гпрскпг 

вијенца“ (уумашеое 

гнпмских израза пп избпру) 

- Бранкп Радишевиё: „Кад 

млидија` умреуи“ 

- Ђура Јакщиё: „На Липару 

Јпван Јпванпвиё Змај: „Ђулиёи“ 

и „Ђулиёи 

увепци“ (избпр) 

 Лаза Кпсуиё: „Santa Maria 

 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи. 

 

 

 

 

-наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва 

дела 

- упшава и пбразлаже 

пдлике рпмануизма 

- изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи 

суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

- преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и 

разуме/ппщуује 

кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 
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della Salute“ заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи 

ИКТ зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

Реализам 

-Реализам у Еврппи и кпд нас 

(ппјам, пспбенпсуи, 

знашај, предсуавници) 

- Балзак: „Шиша Гприп“ 

(пдлпмци пп избпру) 

- Гпгпљ : „Ревизпр“ (пдлпмак) 

- Милпван Глищиё: „Глава 

щеёера“ 

- Лаза Лазаревиё: „Веуар“ 

- Радпје Дпманпвиё: „Данга“ 

- Симп Мауавуљ: „Ппвареуа“ 

- Бранислав Нущиё: „Гпсппѐа 

минисуарка“ 

- Впјислав Илиё: „Сивп, 

сумпрнп небп“ 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

реализма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

- дефинище пдлике 

реализма и преппзна их 

на 

пбраѐеним коижевним 

делима 

-уумаши умеунишки свеу 

и суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених 

дела 

Правппис 

Сппјенп и пдвпјенп писаое 

реши 

(писаое брпјева и изведеница 

пд оих, писаое 

заменица и заменишких 

прилпга, сппјеви предлпга и 

других решци, глагпли и решце, 

писаое негације) 

Пснпвна правила сппјенпг, 

пплуслпженишкпг и 

пдвпјенпг писаоа 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

Примеоује правила 

пдвпјенпг и сасуављенпг 

писаоа реши 

у складу са језишкпм 

нпрмпм. 

Мрфплпгија са увпрбпм реши 

-Мпрфплпгија у ужем смислу 

- Врсуе реши 

-Именске реши и оихпве 

грамауишке кауегприје 

Сисуемауизпваое 

знаоа п 

врсуама реши, 

оихпвим 

пблицима и пснпвним 

- Пдреѐује врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

-уппуребљава у усменпм 

и писанпм изражаваоу 

пблике 
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- Глагпли. Грамауишке 

кауегприје глагпла 

-Прилпзи, предлпзи, везници, 

решце, узвици 

- Пснпвни ппјмпви п извпѐеоу 

реши 

- Пснпвни ппјмпви п увпрби 

слпженица и 

пплуслпженица. 

-Прпцена псуваренпсуи исхпда 

Кулуура језишкпг изражаваоа 

- Лексишке вежбе 

- Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

- Писаое весуи, извещуаја, 

инуервјуа и других 

пблика нпвинарскпг 

изражаваоа 

-Милууин Миланкпвиё: „Крпз 

васипну и векпве 

 

правилима граѐеоа 

реши 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и 

правпписа 

примеоује у усменпм 

и 

писанпм изражаваоу 

у 

складу са језишкпм 

нпрмпм, 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

-изражава 

размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и 

ппјавама кпје намеёу 

коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

-усаврщава суил и 

писменпсу у пднпсу на 

преухпдни разред 

реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

. преппзнаје прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

- преппзнаје пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Изражава размищљаоа 

и криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама 

кпје намеёу коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

- примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

-усаврщип је језик , суил 

и писменпсу писмених 

задауака у пднпсу на 

преухпдни разред 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа …..  

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living 

history 

-усвајаое 

грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

уексу – ушеник  уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би исказап 

свпје мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и приша 

п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 − ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник уме да планира време за 

ушеое и да прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у щкпли и 

заједници афирмище дух уплеранције, 

равнпправнпсуи и дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и сараднике, а 

дискусију заснива на аргуменуима. 

Уме јаснп да искаже пдреѐени 

садржај, усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама сиууације: ппщуује 

жанрпвске каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу дужине, намену 

презенуације и ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; упшава 

сурукууру градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и елабприра пснпвне 

идеје. 

 Акуивнп дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и писана, 

неппсредна и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп инуернеуа). Кприсуи 

Српски језик 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and 

boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

мпдалне глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују 

п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј 

ппрпдици и 

пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из 

уексуа иизрази  свпј суав на 

дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе упууе и 

инфпрмације и ппдржи 

краёи разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да примени 

мпдалне глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни да 

гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for 

a story 

 

 

-Усвајаое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и изрази изјаве везане за 

псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и кприсуи прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, Past 
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- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и 

анализа неппзнаупг 

уексуа, кап и 

коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг 

за псеёаоа) 

-разгпвпр п 

пмиљеним писцима 

и коигама 

Continuous, Past Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи грамауишке 

и лексишке сурукууре 

пбраѐене на шасу упкпм 

разгпвпра и дискусије п 

аууприма и коижевним 

делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из уексуа иизрази  свпј суав 

на дауу уему. (Dr Jekyll and Mr 

Hyde, The Shepherd boy) 

U10 Our 

interactive world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п 

мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа 

инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

-Ушеник акуивнп кприсуи 

пасив глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке изразе и - 

примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

мпдерних уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжение 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву  

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 
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врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 
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Unit 11 Life`s 

what you make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present 

Perfect Continuous и 

ппреди га са другим 

глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п 

биуним дпгаѐајима у 

оихпвпм живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п 

ппрпдици, усвајаое 

впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

-Ушеник усваја и акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous, и ппреди га са 

другим глагплским 

временима везаним за 

прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији везанпј 

за ппрпдицу, и да искаже 

свпје мищљеое. Ушеник је 

акуивнп применип градивп 

из предхпднп пбраѐених 

пбласуи  

-Примени временске клаузе  

-Примени предвиѐене 

лексишке сурукууре 
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у 

свпјим изјавама и 

свакпдневнпм 

гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних 

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј 

фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе у 

свпм свакпдневнпм гпвпру, 

али и крпз писане радпве.  

-Ушеник усваја впкабулар 

крпз анализу уексуа The 

wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи Земљи и 

галаксији у кпјпј се пна 

налази. 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: Руски језик за други разред гимназије и угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, други сурани језик, ауупри : Предраг Пипер, Вушина Раишевиё. 

Завпд за учбенике, Бепград, 2008 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Шудесная прирпда 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме краёе исказе кпји 

садрже фреквенуне реши и 

сурукууре (инфпрмације п 

лишнпсуима, ппслу, 

ппрпдици, куппвини, щкпли, 

ближем пкружеоу) 

-резервище спбу у хпуелу, на 

рецепцији,  уурисуишки 

впдиш у свпм граду 

-разуме најбиуније 

инфпрмације у крауким и 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое (сасуајаое, 

расуанак : фпрмалнп, 

нефпрмалнп) 

-иденуификација и именп- 

ваое пспба, пбјекауа, бпја, 

брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, ууризам, 

хпуелијерсувп, 

ургпвина, 

гасурпнпмија 

 

 

Спвременная Рпссия 

 

 

Дпбрп ппжалпвауэ 

 

 

Сшасуливпгп пууи 

 



 1522 

 

Традиции и пбьшаи 

 

Исуприя ушиу 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое ушеника 

за краукп мпнплпщкп 

излагаое и за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое ушеника 

за писаое краёих 

уексупва разлишиупг 

садржаја 

 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

за ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику и размену 

краёих писаних ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое ушеника 

да превпди, сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое ушеника 

да кприсуе медије кап 

извпре инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

једнпсуавним 

пбавещуеоима (прекп 

разгласа, на улици, на 

щалуеру) и правилнп их 

кприсуи 

-шиуа и разуме разлишиуе 

врсуе крауких и 

прилагпѐених уексупва 

(једнпсуавнија лишна / 

ппслпвна писма, ппзивнице, 

уермини, прпспекуи, 

упуусува, пгласи) 

преппзнајуёи пснпвна 

знашеоа и релевануне 

деуаље 

-пукрива знашеое 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа и / или ппмпёу 

решника 

-упши предвидљиве 

инфпрмације (кад, где, кп, 

кпликп) у свакпдневним 

уексупвима (рекламе, 

пгласи, јелпвници, 

прпспекуи) кап и 

једнпсуавнијим сурушним 

уексупвима (фпрмулари, 

щеме, извещуаји) 

-пписује сиууације, приша п 

дпгаѐајима и аргуменуује 

суавпве кприсуеёи 

једнпсуавне изразе и 

решенице 

-впди једнпсуавне разгпвпре 

(уелефпнира), даје 

инфпрмације и упуусува, 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних и 

временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

-изражаваое припадаоа и 

ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и неси- 

гурнпсуи 

 

 

 

 

 

 

 

Сураниць русскпй 

кулэуурь 

 

 

 

В мире книг 
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оима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

угпвара уермине 

-реагује ушуивп на пиуаоа, 

захуеве, ппзиве, извиоеоа 

сагпвпрника 

 

 

-пппуоава рашуне, 

признанице и харуије пд 

вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп 

ппслпвнп писмп према 

пдреѐенпм мпделу 

-ппище и ппјасни садржај 

щема и графикпна везаних 

за суруку 

-кпмуницира у 

свакпдневним сиууацијама и 

размеоује инфпрмације, 

блиске оегпвим 

инуереспваоима (писменп и 

усменп) 

-превпди усменп или 

писменп крауке ппруке у 

складу са ппуребама 

кпмуникације 

-аргуменуује свпј суав п 

медијскпм уексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, уабла, креда, CD 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Прупграфија : Инуерпункција – пснпвна правила (са акценупм  на пблике кпји не ппсупје у српскпм језику), писаое великпг слпва. 

Лексикпграфија : Служеое двпјезишним решницима 

Средои нивп: 

Напредни нивп: 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Решеница 
Решенице са глагплским прилпзима. Уппуреба нет и не у решеници. 
Именице 
Гениуив једнине на –у. 
Синпними, анупними, хпмпними. Меѐујезишки хпмпними. 
 
Заменице 
Непдреёене заменице ктп-тп, ктп-нибудь, некптпрый, нескплькп 
Пдришне заменице никтп, ништп, никакпй 
Ппщуе заменице сам, самый, любпй, каждый 
Придеви 
Дужи и краёи пблик придева. Уппуреба краукпг пблика. 
Брпјеви 
Редни брпјеви 
Глагпли 
Имперауив 
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Прпщлп време глагпла пд инфиниуива на сугласник 
Глагпли креуаоа са префиксима в-, вь-, у-, при- 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Глагплски прилпзи 
Предлпзи 
Најфреквенунији предлпзи шија се уппуреба разликује у пднпсу на мауерои језик (у, пкплп, впкруг, в, на) 
СИНТАКСА 
Решенице са крауким придевским пбликпм у предикауу (Пн бплен грипппм, Я сппспбен к мауемауике) 
Решенице са пбјекупм у инфиниуиву (Я угпвприл упвариъа мплшауэ) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 
Решенице са пдредбпм израженпм зависним падежпм (Я уебя буду ждауэ у памяуника, Пни спбираюуся пп вешерам) 
Решенице са глагплским прилпгпм (Кпншив рабпуу, пн ппехал дпмпй, Впзвраъаясэ дпмпй, я всуреуил упвариъа) 

 

 

 

НЕМАШКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА: Direkt 2, Учбеник и радна свеска , Немашки језик за други разред гимназије и средоих сурушних щкпла, щесуа гпдина ушеоа,  Klett 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Ferien: Meer und 

mehr... 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

пдмпр и пуупваоа. 

Ппдсуицаое ушеника да 

сампсуалнп суупа у крауке 

разгпвпре и размеоује 

инфпрмације у пквиру 

уеме. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище свпј 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

исприша какп је прпвеп распусу и 

инуервјуище друга п исупј уеми, 

ппище месуа кпја је ппсеуип, 

временске прилике, дискууује п 

мпгуёим нашинима леупваоа и 

изнесе свпј суав на уему пдмпра. 

Ушеник  акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа. 

Кпнусурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду у групи. 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и писменп)  да 

искаже пдреѐени 

садржај. Негује кулууру 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Гепграфија 

Ликпвна кулуура 

Граѐанскп 

васпиуаое 

Биплпгија 

Инфпрмауика 

Енглески језик 
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пдмпр. дијалпга, изражава 

свпје суавпве, 

мищљеоа и псеёаоа на 

ппзиуиван и 

аргуменупван нашин. 

Сппспбан је да 

кпмуницира пууем 

инуернеуа и уелефпна и 

уважава сагпвпрника. 

: 

Ушеник уме да прпцени 

суепен у кпм је пвладап 

градивпм. Разликује 

шиоенице пд суавпва, 

верпваоа и мищљеоа. 

Уме да кпнсуруище 

знаое, акуивнп пдваја 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг. 

Ушеник ефикаснп 

кприсуи разлишиуе 

меупде ушеоа , 

прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа. 

Ушеник акуивнп, 

кпмпеуенунп и криуишки 

ушеусвује у 

демпкраукспм друщуву. 

Развија уплеранцију, 

ппщуује разлике, 

ппзнаје друге кулууре и 

акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле. 

Ушеник се бави сппрупм, 

сппспбан је да пружи 

Ereignisse und Fakten 

am Beginn des neuen 

Jahrtausends 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

разлишиуи дпгаѐаји кпји су 

пбележили ппшеуак нпвпг 

века. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище и 

испланира пдреѐени 

дпгаѐај.Псппспбљаваое 

ушеника да преприша 

бипграфију неке ппзнауе 

лишнпсуи. 

 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

пдреѐени дпгаѐај и инуервјуище 

друга п  упме, испланира 

рпѐенданску или неку другу 

забаву, преприша бипграфију 

неке ппзнауе лишнпсуи. 

 

Was tust du für deine 

Gesundheit? 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

здравље. Псппспбљаваое 

ушеника да наведе делпве 

уела,щуа га бпли и да 

разгпвара п уеми здравље. 

Ппдсуицаое криуишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа 

свпг суава кпд ушеника у 

пквиру уеме здрав живпу. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

делпве уела, да разгпвара п уеми 

здравље,ппище щуа пн ради за 

свпје здравље и друга пиуа 

исуп,зампли и да савеуе за здрав 

живпу. 

 

Ein Unfall 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

несреёа. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

сапбраёајну или неку другу 

несреёу. Ппдсуицаое 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да 

извещуава п сапбраёајнпј или 

некпј другпј несреёи,кприсуи 

план впжое, изнесе свпј суав п 

преднпсуима и манама 

разлишиуих сапбраёајних 

средсуава и нашина пуупваоа. 
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криуишкпг мищљеоа и 

изнпщеоа свпг суава кпд 

ушеника у пквиру уеме 

сапбраёај. 

прву ппмпё, впди 

рашуна п правилнпј 

исхрани. 

Ушеник уме да сигурнп и 

криуишки уппуребљава 

елекурпнске медије 

приликпм ушеоа, 

кпмуницираоа и у 

слпбпднпм времену. 

 

 

 

Menschen wie du und 

ich (?) 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

људи. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище ппзнауе 

или пспбе из свпг 

пкружеоа. Уппзнаваое 

ушеника са кпмадима 

пдеёе и псппспбљаваое 

ушеника да се снаѐе у 

прпдавници гардерпбе 

приликпм куппвине. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да ппище 

разлишиуе ппзнауе или лишнпсуи 

из свпг живпуа (физишки и 

каракуернп),изнесе свпје 

мищљеое п оима,наведе 

кпмаде пдеёе и снаѐе се у 

прпдавници пдеёе приликпм 

куппвине. 

  

 

 

Partnerschaften 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

парунерски пднпси. 

Псппспбљаваое ушеника 

да разуме лишне пгласе,да 

ппище људе. Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпг 

идеалнпг парунера. 

Ппдсуицаое ушеника да 

изнесе свпј суав п 

разлишиуим нашинима 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да разуме 

и кприсуи садржај лишних 

пгласа,гпвпри п каракуерним 

пспбинама људи,изнесе свпј суав 

на пиуаое „Какп изгледа увпј 

идеалан 

парунер/парунерка?“,наведе 

хпрпскппске знаке и дискууује и 

изнесе свпј суав п разлишиуим 

нашинама живпуа. 
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живпуа и живпуним 

избприма. 
 

 

Jobs und Berufe 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

ппсап и занимаое. 

Псппспбљаваое ушеника 

да ппище разлишиуа 

занимаоа и наведе оихпве 

преднпсуи и 

мане.Псппспбљаваое 

ушеника да разуме пглас за 

ппсап и на исуи 

пдгпвпри.Пхрабриваое 

ушеника да предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу и 

ппище свпје идеалнп 

занимаое. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да наведе 

преднпсуи и мане пдреѐених 

занимаоа,ппище свпје идеалнп 

занимаое,предсуави свпје 

планпве за будуёнпсу,разуме 

пглас за ппсап и на исуи 

пдгпвпри. 

  
 

 

Zukunftsvisionen 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

сурукуурама у пквиру уеме 

будуёнпсу. 

Псппспбљаваое ушеника 

да гпвпри п свпјим 

планпвима за будуёнпсу и 

изнесе свпје жеље и наде. 

Пхрабриваое ушеника да 

приша п свпјпј 

прпщлпсуи,садащопсуи и 

будуёнпсуи. 

Пп заврщенпј уеми/пбласуи 

ушеник ёе биуи у суаоу да гпвпри 

п свпјим планпвима за 

будуёнпсу,изнесе свпја 

предвиѐаоа п будуёнпсуи у свеуу 

генералнп,гпвпри п свпјим 

жељама и надама,друга пиуа за 

исуе,ппище свпју 

прпщлпсу,садащопсу и 

будуёнпсу. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнуални рад 

Насуавне меупде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеурисуишка, Рад са коигпм, Меупда сампсуалнпг рада, Презенуација 
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Насуавна средсува: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвауа смисап краёе сппнуане инуеракције измеѐу двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и јавнпм 

кпнуексуу. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмеуе, месуа, акуивнпсуи,дпгаѐаје) 

Средои нивп: Шиуаое: Ушеник разуме ппщуи смисап и релевануне инфпрмације у уексупвима п блиским уемама из пбразпвнпг и јавнпг кпнуексуа. 

                            Писаое: Ушеник пище према упуусуву дескрипуивне и нарауивне уексупве п разнпврсним уемама из пбласуи лишних инуереспваоа и 

искусува. 

                                             Ушеник пище прегледан и разумљив уексу у кпме су правппис, инуерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни реперупар грамауишких сурукуура и акуивнп кприсуи све упбишајене грамауишке сурукууре. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

Суeпeнoвaоe и 

кoрeнoвaоe 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa суeпeнoвaоa и 

кoрeнoвaоa 

 

Врщи суeпeнoвaоe сa 

цeлим eкспoнeнуoм и 

примeни их у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

Примeни oсoбинe 

кoрeнoвaоa и 

суeпeнoвaоa у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

1) Гeoгрaфиja 

2) Пoслoвнa 

инфoрмaуикa 

3) Кувaрсувo  

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

Квaдрaунe jeднaшинe и 

квaдрaунa функциja 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa пoурeбних зa 

рeщaвaоe квaдрaуних 

jeднaшинa и нejeднaшинa 

и скицирaоe и aнaлизу 

грaфикa квaдрaуних 

функциja 

 

Пoзнaje oбрaзaц зa 

рeщaвaоe квaдрaунe 

jeднaшинe и примeоуje гa 

нa рaзлишиуe слушajeвe 

Oдрeѐуje прирoду рeщeоa 

квaдрaунe jeднaшинe 

Рaсуaвљa квaдрaуни 

уринoм нa шиниoцe 

Рeщaвa квaдрaуну 

нejeднaшину 

Eкспoнeнциjaлнa функциja Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa зa рaзумeвaоe 

eкспoнeнциjaлних и 

рeщaвaоe jeднoсуaвних 

eкспoнeнциjaлних 

jeднaшинa 

Прикaжe уaбeлaрнo и 

грaфишки eкспoнeнциjaлну 

функциjу 

Рeщaвa jeднoсуaвнe 

eкспoнeнциjaлнe 

jeднaшинe  

Пoлиeдри 

 

 

Суицaоe знaоa o 

пoлиeдримa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину призмe 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину пирaмидe 
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Oбрунa уeлa 

 

 

суицaоe знaоa o 

oбруним уeлимa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину вaљкa 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину купe 

Изрaшунa зaпрeмину  и 

пoврщину лoпуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.2. Израшунава вреднпсу брпјевнпг израза у кпме се ппјављују сабираое, пдузимаое, мнпжеое, дељеое, суепенпваое и кпренпваое и при 

упме пп ппуреби кприсуи калкулаупр или пдгпварајуёи спфувер. 

2.МА.1.2.3. Израшунава и прпцеоује ппврщине и запремине гепмеуријских уела у прпсупру, кприсуеёи фпрмуле 

2.МА.1.3.3. Анализира графишки предсуављене функције (пдреѐује нуле, знак, инуервале мпнпупнпсуи, ексуремне вреднпсуи и уумаши их у реалнпм 

кпнуексуу). 

Средои нивп: 

2.МА.2.1.7. Рещава квадрауне и једнпсуавне раципналне неједнашине. 

Напредни нивп: / 

 

ЕКПЛПГИЈА  И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ЕКПЛПГИЈА И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА,ВЕЉКП ТЕРЗИЈА,ИВП САВИЋ,ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ,БЕПГРАД 

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕКПЛПГИЈА 

И ЗАЩТИТА 

ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 

ПСНПВНИ 

ППЈМПВИ И 

ПРИНЦИПИ   

ЕКПЛПГИЈЕ 

прпщириваое знаоа п 

предмеуу 

исураживаоа и знашају 

екплпгије,схвауаое 

сурукууре бипсфере и 

дефинище предмеу 

исураживаоа и знашај 

екплпгије,уме да 

набрпјипснпвне сурукуурне 

елеменеуне 

кпмпеуиције за 

целпживпунп 

ушеое,кпмуникација,дигиу

ална 

кпмпеуенција,сарадоа,ре

биплпгија,гепграфија,здравсуве

на кулуура 
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екпсуема кап и 

прпцеса кпји се 

пдигравају у 

оима,разумеваое 

знашаја 

бипдиверзиуеуа 

бипсфере,дефинище пснпвне 

екплпщке ппјмпве и 

прпцесе,пбјасни прпцесе у 

екпсисуему,пбјасни знашај 

бипдиверзпуеуа,анализира 

межуспбне пднпсе 

прганизама,бипгепхемијске 

циклусе у бипсфери,уувѐује 

знашај бипдиверзиуеуа за 

ппсуанак живпуа. 

щаваое прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здрављу 

 

ЖИВПТНА 

СРЕДИНА И 

ПДРЖИВИ 

РАЗВПЈ 

 

загаѐиваое и защуиуа 

живпуне средине-

ппјам извпри и врсуе 

загаѐиваоа живпуне 

средине.ппјам 

екпупксикплпгије.разу

меваое знашаја 

разлишиуих пблика 

защуиуе и 

унапреѐиваоа 

живпуне 

средине.развијаое 

свесуи п ппследицама 

загаеоа живпуне 

средине. 

разуме,зна да пбјасни извпре 

и врсуе загаѐеоа живпуне 

средине-

ваздуха,впде,земљищуа,кап и 

оихпву защуиуу.пбјасни 

загаѐиваое и защуиуу 

хране.пбјасни радипакуивнп 

загаѐеое и мере 

защуиуе.пбјасни буку кап 

пблик загаѐеоа и мере 

защуиуе.прпцени ппследице 

загаѐиваоа живпуне 

средине.прпцени ппследице 

загаѐеоа-глпбалне климауске 

прпмене. 

ЕКПЛПЩКА 

КУЛТУРА 

разумеваое знашаја и 

нашина пдржаваоа 

лишне 

хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра.разумеваое 

знашаја правилне 

уппуребе 

прпизвпда,разумевао

е разлишиуих ууицаја 

на здравље. 

разуме знашај пдржаваоа 

лишне хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра,пбјасни знашај 

уппуребе прпизвпда у складу 

са декларацијпм,пбјасни 

нашине и знашај пдлагаоа 

пупада.ппзнаје пснпвне 

бплесуи и оихпве 

изазиваше,наведе негауивне 

ууицаје из сппљащое средине 
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на здравље шпвека.прпцени 

знашај уппуребе 

бипразградивих 

амбалажа,прпуумаши ууицајр 

суреса и буке,психпакуивних 

супсуанци,брзе хране и 

физишке акуивнпсуи на 

здравље шпвека. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални пблик рада,инуеракуивна насуава,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,дијалпщка,илусурауивна,презенуација 

Насуавна средсува:ушипница,креда,уабла,слике,панпучбеник,инуернеу 

 

 

 

 

 

УСЛУЖИВАОЕ 

Лиуерауура : Услуживаое за први и други разред угпсуиуељскп- уурисуишких щкпла Србије, Саид Диванпвиё Свеупзар Ниёеуин 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

 
 
 
 
 
 
 
 
У 

Ппслпвна 
кпмуникација 

•Псппспбљаваое 
ушеника за успещну 
кпмуникацију са гпсуима 
и заппсленим пспбљем у 
угпсуиуељским 
пбјекуима; 
 
 
•Псппспбљавое ушеника 

•ппзнаје правила ппслпвнпг 
бпнупна угпсуиуељсуву; 
•саслуща жеље  (ппуребе) 
гпсуа и адекваунп реагује на 
оих; 
• дпшека, прихвауи и смесуи 
гпсуа за суп; 
• ппказује љубазнпсу, 
предусреуљивпсу у ппхпѐеоу 

 
- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваое сагпвпрника 
слпбпда у изражаваоу 
суавпва и мищљеоа) 
- Дигиуална кпмпеуенција 
- Сарадоа 

Српски језик и 
коижевнпсу, енглески 
језик, граѐанскп 
васпиуаое, исхрана, 
здравсувена кулуура 
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С 
Л 
У 
Ж 
И 
В 
А 
О 
Е 

за пбављаое 
админисурауивнп-
коигпвпдсувених 
ппслпва у угпсуиуељскпм 
пбјекуу; 
 
 
 
 

са гпсупм; 
•наведе врсуеи садржај 
ппнуде угпсуиуељскпг 
пбјекуа; 
•наведе каракуерисуике 
разлишиуих врсуа јела, пиёа и 
напиуака кпје се служе у 
угпсуиуељским пбјекуу; 
• преппруши гпсуу адеквауну 
кпмбинацију  јела и пиёа; 
• примеоује разлишиуе 
нашине наплауе рашуна; 
• впди коигу щанка; 
• пище уребпваое и ууврди 
суаое у щанку; 
• впди коигу пазара, спруира 
рашуне пп врсуи, упище 
рашуне у дневни извещуај; 
• ууврди и преда дневни 
пазар; 
• наведе елеменуе дпбре 
угпсуиуељске праксе. 
•класификује пиёа и напиуке 
према групама у каруи пиёа, 
винскпј каруи, барскпј каруи 
и ценпвнику пиёа; 
• врщи правилнп ппхпѐеое 
са гпсуима и кплегама 
ппказујуёи љубазнпсу, 
кулууру и предусреуљивпсу. 

- Рещаваое прпблема 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
- Пдгпвпран пднпс према 
здрављу 

 Услуживаое пиёа 
и напиуака 

•Oсппспбљаваое 
ушеника за квалиуеунп 
услуживаое пиёем и 
напицима у разлишиуим 
угпсуиуељским 
пбјекуима и разлишиуим 
приликама; 
 
•Oсппспбљаваоушеника 

• навпди ппјам, улпгу и 
знашај упшипнице пиёа; 
•Рукује ппремпм, уреѐајима 
инвенуарпм упшипнице пиёа; 
•наведе пснпвне 
каракуерисуике пиёа и 
напиуака; 
•правилнп прилази гпсуу 
приликпм услуживаоа пиёа 
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за успещну кпмуникацију 
са гпсуима и заппсленим 
пспбљем у 
угпсуиуељским 
пбјекуима; 
 

и напиуака; 
• услужује алкпхплна и 
безалкпхплна пиёа у 
пдреѐеним приликама, 
ресупрану и кафани; 
•припрема уппле и хладне 
напиуке; 
• услужује уппле и хладне 
напиуке у пдреѐеним 
приликама дпрушкпвапници, 
ресупрану и кафани; 
• преппзнаје пиёа , напиуке и 
барске мещавине из 
инсуруменауа ппнуде; 
• примеоује пснпвне уехнике 
припремаоа, сервираоа и 
нпщеоа пиёа, барских 
мещавина и напиуака; 
• ппзнаје врсуе и гепграфскп 
ппреклп вина и винпгпрја у 
Србији, регипну и свеуу; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказне вежбе 
Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 

 

 

БЛПК НАСТАВА 

 

Лиуерауура :Услуживаое  за први и други разред угпсуиуељскп- уурисуишких щкпла Србије, Саид Диванпвиё Свеупзар Ниёеуин  

Предмеу Пбласу- насуавна уема Циљеви  Исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

У 
С 
Л 
У 
Ж 
И 

Ппслпвна 
кпмуникација 
Инсуруменуи ппнуде и 
дпкуменуи прпдаје 

•Ппјам ппслпвне 
кпмуникације иоене 
улпге у угпсуиуељсуву; 
•Дпшек. прихва уи 
смещуај гпсуију 
•Регисурпваое 

•Ппзнаје правила 
ппслпвнпг бпнупна у 
угпсуиуељсуву; 
•Саслуща жеље 
(ппуребе ) гпсуа и 
адекваунп на оих 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваое 
сагпвпрника слпбпда у 
изражаваоу суавпва и 

 

Здравсувена кулуура, 
граѐанскп васпиуаое, 
куварсувп, 
ппсласуишарсувп, 
пснпве ууризма и 
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В 
А 
О 
Е 
У 
 Б 
Л 
П 
К 
у 

ппручбине, прављеое 
и наплауа рашуна 
•Впѐеое коиге 
щанка,коиге 
уребпваоеи  коиге  
пуписа 
•Каруа пиёа, кафанска 
каруа и винска каруа. 
 
•Јелпвник, анкеуни 
јелпвник, мени каруа и 
др. 

реагује; 
•Дпшека, прихвауи и 
смесуи гпсуа за суп; 
•Ппказује љубазнпсу,  
предусреуљивпсу у 
ппхпѐеоу са гпсупм: 
•Уме да пппище суаое 
у коизи щанка. 
•Наведе врсуе и 
садржај ппнуде 
угпсуиуељскпг пбјекуа; 
•Класификује ппделу 
хране у угпсуиуељсуву; 
•Наведе 
каракуерисуике 
разлишиуе врсуе јела, 
пиёа, ппсласуица и 
напиуака кпје се 
услужују у 
угпсуиуељсуву; 
•Преппруши гпсуу 
адеквауну кпмбинацију 
јела, салауе, 
ппсласуице кпји се 
услужују  у 
угпсуиуељскпм пбјекуу. 

мищљеоа) 
- Дигиуална 
кпмпеуенција 
- Сарадоа 
- Рещаваое прпблема 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

угпсуиуељсува. 

Тпшипница пиёа •Ппрема, уреѐаји у 
упшипници пиёа 

•Рукује са ппремпм и 
уреѐајима и пдржава 
радну хигијену. 

  

Услуживаое пиёа и 
напиуака 

•Класификација и 
ппдела пиёа у 
угпсуиуељсуву 

•Преппруши гпсуу 
адеквауну кпмбинацију 
јела и пиёа; 

Алкпхплна пиёа •Ппдела врсуе, 
нпрмауив, припрема, 
сервираое и 
услуживаое 

•Разврсуава пиёа и 
влада нпрмауивпм, 
адекваунп сервира и 
услужује. 

Тппли и хладни напици •Ппдела врсуе, 
нпрмауив, 

•Разврсуава уппле 
напиуке са прилпзима,  
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припрема,прилпзи 
сервираое и 
услуживаое 

правилнп сервира и 
услужује. 

Барске мещавине •Ппрема, уреѐаји и 
инвенуар за припрему 
барских мещавина; 
•Ппдела и нашин 
сервираоа барских 
мещавина. 

•Преппзнаје инвенуар 
за услуживаое у 
барскпм ппслпваоу и 
влада барским 
мещавинама. 

Вина и винпгпрја 
Србије 

•Ппдела вина; 
•Винпгпрја Србије. 

•Преппзнаје пснпвну 
ппделу вина из 
ппзнауих винпгпрја 
Србије. 

  

Вина и винпгпрја •Шуваое, сервираое, 
презенупваое, 
пувараое и 
услуживаое вина. 

•Разуме важнпсу 
шуваоа вина, правилнп 
сервираое, пувараое 
и услуживаое. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказне вежбе 
Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 

 

ИСХРАНА 

ЛИТЕРАТУРА:  Исхрана за I разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле: пбразпвни прпфил кпнпбар, Завпд за учбенике Бепград 2014. гпдине, ауупри: 

Бранка П.Трбпвиё, Мира Никплиё, Слпбпданка Банкпвиё Паунпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ИСХРАНА 
 

 

 

 

-разликује ппјмпве хране и исхране и 

оихпве улпге;   

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

Услуживаое, 

здравсувена кулуура, 
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Хранљиве мауерије 

 

Суицаое знаоа п 

хранљивим мауеријама 

и енергеускпј 

вреднпсуи живпуних 

намирница 

-пбјасни улпгу ппјединих хранљивих 

мауерија у прганизму;  разликује 

намирнице пп ппреклу; 

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница биљнпг ппрекла 

у исхрани,   

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница живпуиоскпг 

ппрекла у исхрани;   

-наведе преднпсуи уппуребе прганских 

прпизвпда у људскпј исхрани;   

-разликује ппјмпве прганске и 

кпнвенципналне хране, наведе ризике 

уппуребе генеуски мпдификпване 

хране;   

израшуна енергеуску вреднпсу 

ппјединих намирница 

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-Есуеуишка кпмпеуенција 

-Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

-Кпмуникација 

-Кпмпеуенција за ушеое 

 

пснпве куварсува 

 

 

 

 

Правилна исхрана 

 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

принципима правилне 

исхране и ппуребама у 

исхрани 

-наведе принципе правилне исхране;   

-набрпје узрпке неправилне исхране;   

-пбјасне ппследице неправилне 

исхране;  

- израшуна индекс ухраоенпсуи (БМИ); 

 сасуави дневни пбрпк 

 

Квареое намирница 

и кпнзервисаое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п квареоу 

намирница и меупдама 

кпнзервисаоа  

-набрпје најшещёе узрпке квара 

намирница;   

-пбјасне услпве ппд кпјима насуаје 

квареое намирница;  

-наведе нашине смаоеоа ризик 

квареоа намирница;   

-наведе нашине пшуваоа (намирница);   

-ппище меупде кпнзервисаоа 

намирница; 

 -наведе мпгуёе узрпшнике и нашине 

урпваоа хранпм 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ. 1.6.2, БИ.1.6.3 

Средои нивп: БИ.2.6.3, БИ.2.6.4 

Напредни нивп: БИ.3.2.1 

 

ЕКПНПМИКА ТУРИСТИШКИХ И УГПСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

ЛИТЕРАТУРА: Екпнпмика и прганизација предузеёа за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Љиљана Кпсар, издаваш : Завпд за 

учбенике, Бепград, 2007 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

К
А

 Т
У

Р
И

С
ТИ

Ш
К

И
Х

 И
 

У
ГП

С
ТИ

ТЕ
Љ

С
К

И
Х

 П
Р

ЕД
У

ЗЕ
Ћ

А
 

Ппјмпвнп пдреѐеое 

екпнпмике и 

прганизације 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

екпнпмикпм и пргани- 

зацијпм предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище екпнпмику кап 

науку 

-дефинище прганизацију кап 

науку 

-ппзнаје циљеве изушаваоа 

екпнпмике и прганизације пре- 

дузеёа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

Ппслпвна екпнпмија, 

рашунпвпдсувп, пснпве 

ууризма и 

угпсуиуељсува, 

предузеунищувп 

Ппјам угпсуиуељскп-

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

угпсуиуељскп-уурисуи- 

шким предузеёима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище угпсуиуељскп и 

уурисуишкп предузеёе и оихпве 

задауке 

-ппзнаје каракуерисуике угпсуи- 

уељскпг и уурисуишкпг 

предузеёа 



 1542 

Средсува 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

ппслпвним средсувима 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

шкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище средсува угпсуиуе- 

љскпг и уурисуишкпг предузеёа 

-ппзнаје пблике и ампруизацију 

пснпвних средсуава 

-ппзнаје пблике пбруних 

средсу. 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

Извпри средсуава 

Уппзнаваое ушеника са 

извприма средсуава 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

шкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище извпре средсуава 

-разликује сппсувене и ууѐе 

извпре средсуава 

Расхпди 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

расхпдима предузеёа и 

калкулацијпм цене 

прпизвпда и услуга 

у ууризму и 

угпсуиуељсуву 

 Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище уурпщке, урпщкпве 

и расхпде предузеёа 

-разликује ппјмпве: уурпщке, 

урпщкпве и расхпде предузеёа 

-ппзнаје врсуе урпщкпва 

-ппзнаје каракуерисуике урпщк. 

-израѐује калкулацију 

-разликује врсуе калкулација 

-ппзнаје специфишнпсуи пбра- 

шуна урпщкпва и ууврѐиваое 

цена у ууризму и угпсуиуељсуву 

Резулуауи рада и 

расппдела 

Уппзнаваое ушеника са 

резулуауима рада и 

расппделпм 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище укупан прихпд 

-разликује прихпде предузеёа 

-ууврѐује резулуауе предузеёа 

-ппзнаје нашин расппреѐиваоа 

резулуауа предузеёа (дпбиуак, 

губиуак) 

Мерила успещнпсуи 

ппслпваоа 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

мерилима успещнпсуи 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище мерила успещнпсуи 

-ппзнаје прпдукуивнпсу рада 

-ппзнаје екпнпмишнпсу рада 

-ппзнаје ренуабилнпсу рада 
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дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСНПВЕ КУВАРСТВА 

ЛИТЕРАТУРА: Учбеник „Пснпве куварсува“ М. Вукиё, М. Ппруиё 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

ПСНПВЕ 
КУВАРСТВА 
 

ППЈАМ И ЗНАШАЈ 
КУВАРСТВА 

Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуикама, 
нашинпм припреме и 
сервираоа јела кпја 
услужује. 

Разликује кухиоска пдељеоа;  
Разликује сирпвине у куварсуву 
према групама 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое; 
Рещаваое 
прпблема; 
Сарадоа; 

Хигијена 
Екпнпмика и 
прганизација 
предузеёа 
Умеунишкп 
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СТРУШНА 
ТЕРМИНПЛПГИЈА У 
КУВАРСТВУ   

Уппзнаваое ушеника 
са сурушнпм 
уерминплпгијпм у 
куварсуву; 

Ппзнаје сурушну уерминплпгију 
у куварсуву; 

Пдгпвпран пднпс 
према здрављу; 
Пдгпвпран пднпс 
према пкплини; 
Предузимљивпсу и 
пријенуација ка 
предузеунищуву; 

пбликпваое 
Ппзнаваое рпбе 
 

КУВАРСКЕ МЕТПДЕ 
ПРЕРАДЕ НАМИРНИЦА-
ВРСТЕ ТЕРМИШКЕ И 
МЕХАНИШКЕ ПБРАДЕ 

Уппзнаваое ушеника 
са нашинима 
уермишке, механишке 
пбраде и примена 
живпуних намирница 
у куварсуву; 

Дефинище-пбјасни разлишиуе 
врсуе уермишке пбраде 
намириница; 

ФПНДПВИ И СПСПВИ 
ТППЛЕ И ХЛАДНЕ 
КУХИОЕ 

Уппзнаје се са врсуама 
и каракуерисуикама и 
нашинпм припрема  
фпндпва и спспва, 

Разликује, преппзнаје фпндпве 
и спспве уппле кухиое. 
Фпндпве и спспве хладне 
кухиое. 

САЛАТЕ 

Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуикама , 
нашинпм припреме и 
сервираоа јела 
(салауе) кпја услужује. 

Преппзнеје сасуав и нашин 
припреме и сервираоа салауе 
пп групама  нашин шуваоа јела 
пд уренуука припреме дп 
услиживаоа 

ПРИЛПЗИ И ВАРИВА 

Уппзнавеое ушеника 
са  врсуама и 
каракуерисуикама и 
нашинпм припрема  
прилпга и варива. 

Преппзнеје сасуав и нашин 
припреме и сервираоа јела, 
нашин шуваоа јела пд уренуука 
припреме дп услиживаоа; 
Пбјасни нашин шуваоа јела дп 
услуживаоа. 

ХЛАДНА ПРЕДЈЕЛА 

. Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуикама, 
нашинпм припреме и 
сервираоа хладних 
јела кпја услужује. 

Преппзнаје сасуав и нашин 
припреме хладних јела, 
разликује врсуе хладних 
предјела, јела; Пбјасни нашин 
шуваоа јела дп услуживаоа 
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БИСТРЕ И ГУСТЕ СУПЕ 

Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуика 
нашинпм припреме и 
сервираоем супа, 
шпрби, ппуажа. Са 
нашинпм шуваоа јела 
дп услуживаоа 

Дефинище-преппзнаје сасуав и 
нашин припреме и сервираоа 
супа, шпрби, ппуажа. Нашин 
шуваоа дп уренуука услуживаоа  

ТППЛА ПРЕДЈЕЛА 

Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуикама 
са нашинпм припреме 
и сервираоа упплих 
јела пп групама. 
Са нашинпм шуваоа 
јела дп услуживаоа   

Дефинище-преппзнаје сасуав и 
нашин припреме и сервираоа 
упплих јела, нашин шуваоа јела 
пд уренуук припреме дп 
услуживаоа. 

ГПТПВА ЈЕЛА 

Уппзнаваое ушиника 
са нашинима 
уермишке, механишке 
пбраде и примене 
живпуних намирница 
у куварсуву. 
Са сурушнпм 
уерминплпгијпм у 
куварсуву са врсуама и 
каракуерисуикама 
гпупвих јела. 
Са нашинпм шуваоа 
јела дп услуживаоа 

Разликује кухиоска пдељеоа; 
Разликује сирпвине у куварсуву 
према групама; 
Ппзнаје сурушну уерминплпгију 
у куварсуву; 
Пбјасни разлишиуе врсуе 
уермишке пбраде намириница; 
Преппзнеје сасуав и нашин 
припреме и сервираоа гпупвих 
јела пп групама нашин шуваоа 
јела пд уренуука 
припреме дп услиживаоа и 
врсуама; Пбјасни 
нашин шуваоа јела дп 
услуживаоа. 
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ЈЕЛА ПП ППРУЧБИНИ 

Уппзнаваое ушеника 
са нашинима 
уермишке, механишке 
пбраде и примена 
живпуних намирница 
у куварсуву; 
Са сурушнпм 
уерминплпгијпм у 
куварсуву;Са врсуама 
и каракуерисуикамаи 
нашинпм припрема 

Дефинище-преппзнеје сасуав и 
нашин припреме и сервираоа 
јела пп ппричбини, групама 
нашин шуваоа јела пд уренуука 
припреме дп услиживаоа и 
врсуама;  
Пбјасни 
нашин шуваоа јела дп 
услуживаоа. 

ЈЕЛА СА ЖАРА-РПЩТИЉА 

Уппзнаваое ушеника 
са нашинима 
уермишке, механишке 
пбраде и примена 
живпуних намирница 
у куварсуву; 
Са сурушнпм 
уерминплпгијпм у 
куварсуву;Са врсуама 
и каракуерисуикама 
и нашинпм 
припремаоа јела са 
рпщуиља. 
Са нашинпм шуваоа 
јела дп услуживаоа 

 
Дефинище-преппзнеје сасуав и 
нашин припреме и сервираоа 
јела са рпщуиља, нашин шуваоа 
јела пд уренуука 
припреме дп услиживаоа и 
врсуама;  
Пбјасни 
нашин шуваоа јела дп 
услуживаоа. 
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ВАНРЕДНИ И СВЕШАНИ 
ПБРПЦИ 

Уппзнаваое ушеника 
са каракуерисуикама, 
нашинпм припреме 
и сервираоа јела 
кпја услужује. 

Разликује кухиоска пдељеоа; 
Разликује сирпвине у куварсуву 
према групама; 
Ппзнаје сурушну уерминплпгију 
у куварсуву; 
Пбјасни разлишиуе врсуе 
уермишке пбраде 
намириница; 
Преппзнеје сасуав и нашин 
припреме и сервираоа 
јела пп групама нашин шуваоа 
јела пд уренуука 
припреме дп услиживаоа и 
врсуама; Пбјасни 
нашин шуваоа јела дп 
услуживаоа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и кпмбинпвани 
Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

 

 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 

ку
лу

ур
а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

елеменуима 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне елеменуе 

(линију, кпмппзицију, 

бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 
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Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

дисциплиама 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне дисциплине 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

Пснпвне ликпвне 

уехнике 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне уехнике 

(вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са 

уепријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – 

визуелни медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

 

 

 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

исупријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи пснпвне 

аудип-визуелне 

медије (сниме и 

мпнуирају 

фпупграфију, звук; 

 

 

 

 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за 

свпје ппуребе у 

будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

МУЗИШКА КУЛТУРА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
 У

 З
 И

 Ч
 К

 А
   

К
 У

 Л
 Т

 У
 Р

 А
 

 

 

 

 

 

СТИЛСКИ  

ПРАВЦИ 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разликпваое музишких 

суилпва пд првпбиуне 

заједнице дп 21. века.  

Развијаое навика за 

слущаое умеунишке 

музике.  

Псппспбљаваое 

упшаваоа разлика 

кпмппзиција пп 

каракуеру.  

Фпрмираое музишкпг 

укуса и адекваунпг 

музишкпг експресивнпг 

дпживљаја музишкпг 

дела приликпм 

слущаоа(аудип 

апарауима и уживп на 

кпнцеруима) 

Преппзнаје и разликује 

пдлике суилпва у 

музишкпм изражаваоу 

пд првпбиуне заједнице 

дп данас.  Исппљава 

ппуребу за 

свакпдневним 

слущаоем музике и на 

пснпву упга фпрмира 

урајнп инуереспваое 

према музици уппщуе  

Преппзнаје пдслущанe 

кпмппзиције уз 

ппзнаваое оихпвих 

ауупра кап и у пднпсу на 

време насуанка.  

Експресивнп,ауупнпмнп 

дпживљава каракуер 

пдслущане кпмппзиције  

Ппседује адеквауан 

музишки укус. 

Сампиницијауивнп 

 

 

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске зајецнице; 

Свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије 

 

 

 

Уме да анализира и 

криуишки вреднује 

 

 

 

 

Ликпвна умеунпсу 

Коижевнпсу 

Исуприја 
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ппсеёује кпнцеруе и 

друге музишке 

манифесуације. 

умеунишка дела, кпја су  

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца 

 

ОПЕРА И 

БАЛЕТ  

ОПЕРЕТА И 

МЈУЗИКЛ 

Знашај кпрелације 

измеѐу уексуа, 

музишкпг и сценскпг 

извпѐеоа  

Псппспбљаваое 

ушеника за 

преппзнаваое и 

разликпваое разних 

уиппва ппере крпз 

исуприју 

Разуме меѐуспбну 

ппвезанпсу уексуа, 

музике и ппкреуа.  

Разликује музишкп 

сценска дела према 

перипду насуанка. 

Преппзнаје исупријскп 

кулуурни амбијену у 

кпме су насуала 

ппједина дела 

Традиципнална 

музика(нарпдне 

песме,игре,плеспви) 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

преппзнаваое и 

разликпваое кулууре 

и урадиције какп свпг 

уакп и других нарпда  

Развијаое есуеуских 

криуеријума кпд 

ушеника  Развијаое 

сппспбнпсуи упшаваоа 

ууицаја нарпднпг 

суваралащува на 

умеунишкп 

суваралащувп. 

Преппзнаје есуеуске 

вреднпсуи у кулуури 

свпг и нарпда других 

земаља упшаваоем 

каракуерисуишних 

пбележја музике 

свеуске нарпдне 

бащуине.  Сагледава и 

вреднује ууицај 

нарпднпг суваралащува 

на умеунишкп 

суваралащувп. 

Чез и блуз музика. 

Филм и филмска 

музика 

Сппспбнпсу 

преппзнаваоа 

криуеријума кпји се 

пднпсе на риумишку 

сурпгпсу и 

импрпвизпваое 

мелпдије кап 

каракуерисуика 

Преппзнаје криуеријуме 

кпји се пднпсе на 

нашине насуајаоа 

мелпдијскп риумишких 

пбразаца ралишиуих 

музишких жанрпва.  

Разликује бпју звука 

разлишиуих 
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пдреѐене врсуе 

музике(чез,блуз)  

Сппспбнпсуи 

разликпваоа бпје 

звука разлишиуих 

инсуруменауа кап и 

оихпвих сасуава. 

инсуруменауа,кап и 

оихпв визуелни изглед  

Разликује сасуаве 

извпѐаша(Сплп глас-

хпр,Сплп 

инсуруменукамерни 

сасуав-пркесуар) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КПНПБАР III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за уреёи разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

Р
П

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 И

 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 
  

Мпдерна 

Пдлике симбплизма и 

импресипнизма 

-Щарл Бпдлер: „Албаурпс“ 

-Бпгдан Ппппвиё: 

„Предгпвпр Ануплпгији 

нпвије српске 

лирике“ 

- Алекса Щануиё: „Веше на 

щкпљу “ 

-Јпван Душиё: „Благп цара 

Радпвана“ (избпр) или 

песма 

Уппзнаваое са 

пснпвним 

пдликама мпдерне, 

предсуавницима и 

оихпвим 

делима 

Ушеник: 

-навпди пдлике правца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

-разликује идејне пдлике 

праваца један пд другпг 

Ушеник: 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 -ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

Исуприја, ликпвна 

кулуура, гепграфија 



 1552 

пп избпру 

- Милан Ракиё: „Дплап“ 

или „Јасика“ 

- В. П. Дис: „Мпжда спава“ 

или С. Пандурпвиё: 

„Свеукпвина“ 

- Б. Суанкпвиё: делп пп 

избпру 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

сурауегију шиуаоа 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

-уважава сагпвпрника 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

Меѐурауна 

коижевнпсу 

Пдлике меѐурауне 

коижевнпсуи и 

предсуавници у 

свеускпј и српскпј 

коижевнпсуи 

-Тагпре: „Градинар“ 

(избпр)“ 

-Дущан Васиљев: „Шпвек 

пева ппсле рауа“ 

- Милууин Бпјиё: „Плава 

грпбница“ 

- Милпщ Цроански: 

„СепбеI“ (пдлпмак) 

- Ивп Андриё: „ Мпсу на 

Жепи“ или приппвеука пп 

избпру 

-Расукп Пеурпвиё: „Људи 

гпвпре“ или И. Андриё: 

„ЕxPonto” 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдликама меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

 

-Навпди пдлике праваца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

Савремена 

коижевнпсу 

-Савремена српска 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 
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коижевнпсу 

у другпј пплпвини 20. века 

- Савремена ппезија - (пп 

избпру пбрадиуи песму 

Васка 

Пппе, Мипдрага Павлпвиёа 

или Десанке Максимпвиё) 

- Савремена прпза - Ивп 

Андриё: „Прпклеуа авлија“ 

-Савремена драма – Дущан 

Кпвашевиё: драма пп 

избпру 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

пдабраним делима 

савремене 

коижевнпсуи 

 

- Изнпси свпје ууиске п 

прпшиуаним делима 

савремене српске 

коижевнпсуи 

-упшава пдлике 

савремене коижевнпсуи 

на 

прпшиуаним делима 

- упшава разлику измеѐу 

коижевнпг дела и оегпве 

инуерпреуације у 

филмскпј и ппзприщнпј 

умеунпсуи 

сaрaдоу  

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

- уме да анализира и 

Синуакса 

- Синуаксишке јединице 

- Пснпвне решенишне и 

синуагмауске кпнсурукције 

- Сисуем зависних 

решеница 

- Сисуем независних 

решеница 

- Наппредне кпнсурукције 

 

- пдреди синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзна уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних 

кпнсурукција 

-пдреѐује синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзнај уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних кпнсурукција 

Лексикплпгија 

-Синпнимија 

- Хпмпнимија 

- Анупнимија 

-Пплисемија 

- Сасуав лексике српскпг 

коижевнпј језика 

-Дијалекуизми 

Архаизми и исупризми 

-Вулгаризми 

-Неплпгизми 

- Жаргпнизми 

-Термини 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвама 

лексикплпгије 

 

Преппзнаје и пдреѐује 

вреднпсу лексеме 

-навпди примере 

синпнима, анупнима, 

хпмпнима, 

жаргпна 
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-Фразеплпгизми 

- Евалуација- уесу 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

Правппис 

-Правпписни знаци 

-Ппщуа правила 

инуерпункције у решеници 

-Скраёенице 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа из 

језика 

и правпписа у складу са 

језишкпм нпрмпм 

-примеоује правпписне 

знаке у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-уппуребљава 

инуерпункцију у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-примеоује правпписна 

правила у писаоу 

скраёеница 

  

 

Кулуура изражаваоа 

-Лексишке вежбе 

-Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Гпвпрне вежбе 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

-Писаое мплбе, жалбе, 

бипграфије… 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

уепријска знаоа из 

грамауике 

и правпписа примеоују 

у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

 Псппспбљаваое 

ушеника да 

пппуоавају 

админисура- 

уивне пбрасце у складу 

са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе 

 

-изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе 

и сппсувене вреднпсуи у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

- примеоује пдлике 

админисурауивнпг суила 

-примеоује вещуину 

кпмуникације у 

сиууацијама 

везаним за суруку 
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функципнални 

адмисурауивни суил 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збиркa рeщeних зaдaуaкa зa 3. и 4. рaзрeд срeдоe щкoлe, Круг, Бeoгрaд, Mилoрaд  Joкoвиё и Ивaнкa Toмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Aнaлиуишкa гeoмeуриja 

у рaвни 

 

Суицaоe oснoвних 

знaоa и вeщуинa из 

aнaлиуишкe гeoмeуриje 

уaшкe, прaвe и кругa 

 

 

Пoзнaje Дeкaруoв 

кooрдинaуни сисуeм и 

кaкo сe у оeму 

прeдсуaвљa уaшкa 

 

Oдрeди рaсуojaоe 

измeѐу уaшaкa 

Oдрeди jeднaшину 

прaвe крoз двe уaшкe 

 

 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

1)Кувaрсувo 

2) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

3) Прeдузeунищувo 

4) Фрaнцуски jeзик 

5) Tурисуишкa 

гeoгрaфиja 

 

 

Eлeмeнуи финaнсиjскe 

мaуeмaуикe 

 

Суицaоe нoвих знaоa 

o кaмaунoм рaшуну 

Суицaоe oснoвних 

знaоa o прoпoрциjaмa 

и прoцeнунoм рaшуну и 

оихoвa примeнa 

 

Прeпoзнa рaзликe 

измeѐу прoсуoг и 

слoжeнoг кaмaунoг 

рaшунa 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo 

нeкe вeлишинe 

Oбjaсни oснoвнe 

пojмoвe вeзaнe зa 

кaмaуни рaшун и 

изрaшунa пoурeбнe 

вeлишинe у кaмaунoм 

рaшуну 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

2.МА.1.2.4. Кприсуи кппрдинауни сисуем за предсуављаое једнпсуавних гепмеуријских пбјекауа у равни. 

Средои нивп: 2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун. 

Напредни нивп: 2.МА.3.2.3. Рещава прпблеме кприсуеёи једнашине кривих другпг реда и оихпвих уангенуи у кппрдинанунпм сисуему 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Д .Мадиё, Б. Ппппвиё, Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада) , Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2005. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

П. Рубин, Кпщарка – меупдика и уехника, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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 негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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КПЩАРКА 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

 



 1560 

 

 

ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Српска 

држава и  

државнпсу 

 Прпщириваое знаоа п 

насуанку мпдерне српске 

државе и најважнијим 

пдликама српске 

државнпсуи. 

 Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи 

за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у развпју српске 

државнпсуи. 

 Разумеваое најзнашајнијих 

идеја мпдернпг дпба и 

оихпвпг 

ууицаја у прпцесу 

сувараоа српске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа у кпме насуаје и 

ппсупји српска држава. 

 

 

 

 

 

 

 преппзна разлишиуе исупријскесадржаје 

(лишнпсуи, дпгаѐаје, ппјаве и прпцесе) и дпведе их 

у везу са пдгпварајуёпм временскпм пдредницпм 

и исупријским перипдпм; 

 разликује перипде у кпјима је ппсупјала, 

пресуала да ппсупји и ппнпвп насуала српска 

држава; 

 наведе и уппреди пдлике српске државнпсуи у 

средоем и нпвпм веку; 

 упши ууицај еврппских ревплуципнарних 

збиваоа на 

развпј српске наципналне и државне идеје; 

 пбјасни узрпке и ппследице Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких раупва 1876– 1878, Балканских 

раупва и 

Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878, Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

 

 

 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

 

- Гепграфија 

 

- Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

- Граѐанскп 

васпиуаое 

 

- Верска насуава 
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 ппище улпгу исуакнууих лишнпсуи у Српскпј 

ревплуцији, у развпју државних исуиууција и 

фпрмираоу мпдернпг 

пплиуишкпг сисуема, у пслпбпдилашким раупвима 

1876–1878, Балканским раупвима и Првпм 

свеускпмрауу 

 

 

 

 

 

 

 

Српски  

нарпд у  

југпслпвенскпј 

држави 

 Прпщириваое  знаоа п 

југпслпвенскпј идеји и 

нпсипцима идеје сувараоа 

југпслпвенске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа укпме насуаје 

југпслпвенска држава. 

 Прпщириваое знаоа п 

пдликама југпслпвенске 

државе. 

 Прпщириваое знаоа п 

пплпжају српскпг нарпда 

у југпслпвенскпј држави. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у пплиуишкпм 

живпуу југпслпвенске 

државе. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

 изведе закљушак п знашају усуавнпсуи за развпј 

мпдернпг пплиуишкпг сисуема. 

 пбразлпжи најважније мпуиве и узрпке 

сувараое 

југпслпвенске државе; 

 упши знашај насуанка југпслпвенске државе за 

српски 

нарпд; 

 иденуификује пдлике југпслпвенске државе кап 

мпнархије и кап републике; 

 разликује пспбенпсуи друщувенп-пплиуишких 

сисуема кпји су ппсупјали у југпслпвенскпј држави; 

 упши и разуме меѐунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе; 

 пбразлпжи дппринпс југпслпвенских 

ануифащисуишких ппкреуа ппбеди савезника у 

Другпм 

свеускпм рауу; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су ууицале на 

друщувенп- пплиуишка збиваоа у 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 



 1562 

пплпжаја југпслпвенске 

државе. 

Југпславији 

  

Дпсуигнуёа 

српске  

кулууре 

 Разумеваое ппјма српскпг 

кулуурнпг прпсупра. 

 Развијаое свесуи п 

вищевекпвнпм кпнуинуиуеуу 

српске кулууре. 

 Сагледаваое српске 

кулууре 

кап дела еврппске 

кулуурнпг наслеѐа. 

 Прпщириваое знаоа п 

највищим дпмеуима и 

предсуавницим а српске 

кулууре. 

 Развијаое свесуи п знашају 

пбразпваоа за ппщуи 

кулуурни 

напредак. 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпуу кпд 

Срба крпз векпве 

 разликује перипде у кпјима су насуала 

најзнашајнија дела српске кулууре; 

 уппреди пдлике српске кулууре разлишиуих 

перипда; 

 пбјасни ууицаје исупријских збиваоа на 

кулуурна креуаоа;  ппище пдлике свакпдневнпг 

живпуа кпд Срба у разлишиуим еппхама и 

пбласуима; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре. 
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Српски нарпд 

и Србија у 

савременпм 

свеуу 

Разумеваое пплиуишких и 

екпнпмских пднпса у 

савременпм свеуу. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја Србије. 

 Прпщириваое знаоа п 

најзнашајнијим 

меѐунарпдним 

прганизацијама и шлансуву 

Србије у оима. 

 Прпщириваое знаоа п 

ппследицама наушнп- 

уехнплпщкпг развпја на 

живпу савременпг 

шпвека. 

 иденуификује најважније шинипце у 

меѐунарпдним 

пплиуишким и екпнпмским пднпсима; 

 разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу; 

 ууврди знашај шлансува Србије у меѐунарпдним 

прганизацијама; 

 пбјасни ууицај савремених уехнишких 

дпсуигнуёа на 

ппвезиваое људи у свеуу. 

  

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са 

сурукуурпм и 

прганизацијпм 

друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да 

пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих 

прпписа. 

Уппзнаваое са 

пснпвним пдлпкама 

Схвауи знашај усуава 

кап највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 
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правпсуднпг сисуема 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  

знаоа п људским 

правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу 

права и да схвауи 

знашај да се права 

оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне 

ппделе људских права 

и зна да преппзна 

пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа 

пснпвних знаоа п 

кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама 

и пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби 

да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое 

разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј 

и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ 

ЛИТЕРАТУРА: ПРИВЕТ ! Руски језик за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, ауупри : Мајке Ханјц, Марија Маневиш, Ирмгард 

Вилану, превпдилац : Марија Гпгиё, Дауа Суауус, Бепград, 2013 , ПРИВЕТ ! Радна свеска за уреёи и шеувруи разред средое щкпле, други сурани језик, 

група ауупра, Дауа Суауус, Бепград, 2013 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

Р
У

С
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

      
 

Зплпупе время – мплпдпсуэ 

 

 

 

 

Традиции нас пыбединяюу 

 

 

 

 

 

Дп шегп дпщел прпгресс 

 

 

СЛУЩАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое усменпг 

гпвпра 

 

 

ШИТАОЕ : 

-Псппспбљаваое 

ушеника за 

разумеваое 

прпшиуаних уексупва 

 

 

ГПВПР : 

Псппспбљаваое 

ушеника за краукп 

мпнплпщкп 

излагаое и за 

ушещёе у дијалпгу на 

рускпм језику 

 

 

ПИСАОЕ : 

Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краёих уексупва 

разлишиупг садржаја 

 

ИНТЕРАКЦИЈА : 

Ушеник ёе биуи у суаоу да : 

-разуме пснпвне ппруке и 

захуеве исказане јасним 

суандардним језикпм када је 

реш п блиским уемама (кпла, 

ппсап, хпби) 

-разуме глпбалнп сущуину 

нещуп дужих разгпвпра или 

дискусија на сасуанцима, кпји 

се пднпсе на маое слпжене 

садржаје из суруке, укпликп се 

гпвпри разгпвеунп суандардним 

језикпм, ппсуавља пиуаоа и 

уражи пбјащоеоа у вези са 

уемпм дискусије / разгпвпра 

-разуме једнпсуавније уексупве 

(суандардна писма, 

инфпрмације п прпцесу рада у 

суруци) кпји су писани пбишним 

језикпм или језикпм суруке 

-разуме ппис дпгаѐаја и 

псеёаоа 

-разуме пснпвни садржај кап и 

важније деуаље у извещуајима, 

брпщурама и угпвприма 

везаним за суруку 

-једнпсуавним средсувима 

ппище суауус и пбразпваое, 

будуёе заппслеое 

-ппище делаунпсу, фирму, 

прпцес рада или пак преприша 

-предсуављаое себе и 

других 

-ппздрављаое 

(сасуајаое, расуанак : 

фпрмалнп, нефпрмалнп) 

-иденуификација и 

именп- 

ваое пспба, пбјекауа, 

бпја, брпјева, иуд. 

-даваое једнпсуавних 

упу- 

усуава и кпманди 

-изражаваое мплби и за- 

хвалнпсуи 

-изражаваое извиоеоа 

-изражаваое ппуврде и  

негираоа 

-изражаваое дппадаоа и 

недппадаоа 

-изражаваое физишких 

сензација и ппуреба 

-исказиваое прпсупрних 

и временских пднпса 

-даваое и уражеоа инфп- 

рмација и пбавещуеоа 

-пписиваое и 

уппреѐиваое лица и 

предмеуа 

-изрицаое забрана и 

реагп- 

ваое на забрану 

 

 

 

 

 

Српски језик, 

гепграфија, 

исуприја, 

спциплпгија, 

психплпгија, 

екпнпмија, 

суауисуика 
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Псппспбљаваое 

ушеника за ушещёе у 

дијалпгу на рускпм 

језику и размену 

краёих писаних 

ппрука 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА : 

Псппспбљаваое 

ушеника да превпди, 

сажима и 

препришава садржај 

краёих усмених и 

писаних уексупва 

 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНПСТ : 

Псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе 

медије кап извпре 

инфпрмација и 

развијају криуишкп 

мищљеое у вези са 

оима 

 

 

 

уелефпнски разгпвпр или 

пдлуке некпг дпгпвпра у пквиру 

ппзнауе лексике 

-пбразлпжи краёе свпје намере, 

пдлуке, ппсуупке 

-пппуоава рашуне, признанице 

и харуије пд вреднпсуи 

-напище једнпсуавнп ппслпвнп 

писмп према пдреѐенпм 

мпделу 

-ппище и ппјасни садржај щема 

и графикпна везаних за суруку 

-ппведе, насуави и заврщи неки 

једнпсуаван разгпвпр, ппд 

услпвпм да је лице у лице са 

сагпвпрникпм 

-буде схваёен у размени идеја и 

инфпрмација п блиским уемама 

у предвидљивим, 

свакпдневним сиууацијама 

-сажима садржај уексуа, филма, 

разгпвпра и сл. 

-иденуификује разлишиуа 

гледищуа п исупј уеми 

-кпрекунп уппуребљава 

једнпсуавне сурукууре 

кприсуеёи зависне решенице (уз 

пдреѐене сисуемске 

елеменуарне грещке кпје 

глпбални смисап не дпвпде у 

пиуаое) 

-изражаваое припадаоа 

и ппседпваоа 

-скреуаое пажое 

-уражеое мищљеоа и 

изра- 

жаваое слагаоа и несла- 

гаоа  

-уражеое и даваое 

дпзвпле 

-исказиваое шесуиуки 

-исказиваое преппруке 

-изражаваое хиунпсуи и 

пбавезнпсуи 

-исказиваое сумое и 

неси- 

гурнпсуи 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, рад на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник, радна свеска, уабла, креда, CD 
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Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

Средои нивп: Лексикпграфија – служеое двпјезишним решницима 

Напредни нивп: 

ГРАМАТИШКИ САДРЖАЈИ 

Именице 

Скраёенице (ВУЗ, МГУ). Рпд абревијауура. Ппзнауији нащи и сурани гепграфски називи са специфишнпсуима у рпду, брпју и прпмени. 

Заменице 

Сисуемауизација непдреѐених заменица са –уп, нибудэ 

Придеви 

Ууврѐиваое и сисуемауизација придевских пблика 

Брпјеви 

Шиуаое децимала и разлпмака (0,1-нплэ цельх пдна десяуая, 2,4-две цельх шеуьре десяуьх ,½-пдна вупрая (пплпвина)). 

Глагпли 

Радни глагплски придев садащоег времена 

Радни глагплски придев прпщлпг времена 

Пасивни глагплски придеви-уппуреба 

СИНТАКСА 

Реценице са субјекупм уипа мь с вами 

Решенице с купплама являюуся, назьваюуся 

Решенице са купплпм есуэ 

Решенице са урпним глагплским придевпм у предикауу (Лес ппсажен недавнп) 

Решенице са пдредбпм за приближну кплишину (В классе бьлп ушеникпв уридцауэ) 

 

СВЕШАНИ ПРИЈЕМИ 

Лиуерауура : Свешани пријеми за I I I разред угпсуиуељскп- уурисуишке щкпле, Миркп Лпншар, Нада Лпншар 

Предмеу  Пбласу- уема насуаве Циљеви Исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеууенције 

Кплерација са другим 
предмеуима 

   
   

   
 С

ве
ша

н
и

 
п

р
и

је
м

и
   

 

Дневни пбрпциу 
угпсуиуељсуву 

•Уппзнаваое ушеника 
са дневним пбрпцима. 

•Пбјасни знашај дневних 
пбрпка; 
•Примена, месуп и време; 
•Редпвни и ванредни пбрпци. 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое; 
- Кпмуникација 
(уважаваое 
сагпвпрника слпбпда у 
вези суавпва и 
мищљеоа); 

Услуживаое, 
здравсувена кулуура, 
куварсувп, 
ппсласуишарсувп, 
исхрана Прганизаципни сисуемима 

рада на заједнишким 
пбрпцима и свешаним 

• Уппзнаваое ушеника 
са сисуемима рада на 
заједнишким 

•Наведе и пбјасни примену  
прганизаципних сисуема рада 
на заједнишким пбрпцима и 
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пријемима пбрпцима и свешаним 
пријемима.  

свешаним пријемима; 
•Разликује прпсуприје за 
услуживаое пбрпка и 
примене прганизаципних 
сисуема рада. 

- Дигиуална 
кпмпеуенција, 
- Сарадоа; 
- Рещаваое прпблема; 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама; 
- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу. 

Нашини услуживаоа на 
заједнишким пбрпцима и 
свешаним пријемима 

• Уппзнаваое ушеника 
са применпм нашина 
услуживаоа у 
зависнпсуи пд ппвпда 
заједнишких пбрпка, 
брпја гпсуију и 
сисуема рада. 

•Наведе нашине услуживаоа; 
 •Пбјасни нашине услуживаоа 
и оихпву примену;  •Примени 
сисуеме рада и нашине 
услуживаоа на разлишиуим 
заједнишким пбрпцима. 

Мени и мени каруа •Псппспбљаваое 
ушеника да знаоа из 
услуживаоа 
прилагпде ппуребама 
услуживаоа хране на 
пснпву мени каруе. 

•Разуме щуа је уп мени и мени 
каруа; 
•Сасуавља мени каруу за 
заједнишке пбрпке и свешане 
пријеме; 
•Услужује пп менију групу 
гпсуију у ресупрану. 
 

  

Заједнишки пбрпци кап 
пблици угпсуиуељске ппнуде 
( ппјам, знашај врсуе) 

• Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм, знашај и 
врсуама заједнишких 
пбрпка и оихпвпм 
применпм са 
разлишиуим ппвпдпм, 
оеним разликама у 
пднпсу на 
угпсуиуељске пбјекуе. 

•Зна щуа је заједнишки пбрпк( 
пд ппрпдишнпг дп пбрпка у 
угпсуиуељсуву ); 
•Пбјасни ппјам,улпгу, врсуеи 
намену заједнишкпг рушка или 
вешере; 
•Угпвараое или пријем пп а 
ла каруу (пп јелпвнику) 
заједнишкпг рушка или вешере. 
 

Свешани пријеми кап пблици 
угпсуиуељске ппнуде ( ппјам, 
знашај, врсуе) 

• Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм, знашај ем 
свешаних пријема кап 
и оихпвп 
псппспбљаваое за 
рад у зависнпсуи пд 
врсуе свешанпг 
пријема 

•Зна щуа је свешани пријем и 
ппвп за оега( пд банкеуа дп 
хладнпг и упплпг бифеа , 
ванредних пбрпка у 
угпсуиуељсуву ); 
•Пбјасни ппјам,улпгу, врсуе и 
намен свбешанпг пријема; 
•Угпвараое или пријем пп 
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мени каруиза  свешани пријем. 
 

Услуживаое са 
прпупкпларним захуевима ( 
пп прпупкплу ) 

• Уппзнаваое ушеника 
са сисуемима  и 
нашинима 
прпупкпларнпг 
услуживаоа. 

•Разуме прпупкпларни 
банкеуски или државнишки 
рушак или вешеру, преппзнаје 
сисуем и нашин услуживаоа. 

  

 Кеуеринг •Пбјасниуи ппјам 
кеуеринг и нашинима 
услуживаоа на 
разлишиуим 
прпсуприма. 

•Пбјасни разлику кеуеринга 
пд редпвнпг ресупранскпг 
ппслпваоа и примену сисуема 
рада и нашина услуживаоа на 
оима. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказне вежбе 
Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 

 

 

УСЛУЖИВАОЕ 

Лиуерауура :Услуживаое  за уреёи разред угпсуиуељскп- уурисуишких щкпла , Вище ауупра 

Предмеу Пбласу- насуавна 
уема 

Циљеви  Исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са 
другим предмеуима 

У 
С 
Л 
У 
Ж 
И 
В 
А 
О 
Е 
 

Угпсуиуељскп 
услуживаое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Oсппспбљаваое 
ушеника за успещну 
кпмуникацију са 
гпсуима и 
заппсленим 
пспбљем у 
угпсуиуељским 
пбјекуима; 
 
 
•Oсппспбљаваое 
ушеника за 
квалиуеунп 
услуживаое хране и 
ппсласуица у 

•класификује храну и ппсласуице 
према групама у инсуруменуима 
ппнуде; 
•ппзнаје јела и ппсласуице из 
инсуруменауа ппнуде; 
•примеоује пснпвне уехнике нпщеоа 
и нашине услуживаоа у разлишиуим 
сисуемима прганизацијерада; 
•кпмбинује пдгпварајуёе нашине 
услуживаоа; 
•примеоује правилан прилаз гпсуу и 
нашине услуживаоа 
•разликује и услужује уппла и хладна 
предјела у пдреѐеним приликама у 
разлишиуим угпсуиуељским пбјекуима; 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваое 
сагпвпрника 
слпбпда у 
изражаваоу суавпва 
и мищљеоа) 
- Дигиуална 
кпмпеуенција 
- Сарадоа 
- Рещаваое 
прпблема 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 

 

Здравсувена 
кулуура, граѐанскп 
васпиуаое, 
куварсувп, 
ппсласуишарсувп, 
пснпве ууризма и 
угпсуиуељсува. 
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Пансипнскп 
ппслпваое 

разлишиуим 
угпсуиуељским 
пбјекуима и 
разлишиуим 
приликама. 
 
•Oсппспбљаваое 
ушеника за успещну 
кпмуникацију са 
гпсуима и 
заппсленим 
пспбљем у 
угпсуиуељским 
пбјекуима 
 

•Разликује и услужујесупе, шпрбе, 
ппуаже и кпнспме у 
пдреѐенимприликама у 
разлишиуимугпсуиуељскимпбјекуима 
•Разликује и услужује рибе, ракпве, 
щкпљке и мекущце у пдреѐеним 
приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима 
•Разликује и услужује главна јела у 
пдреѐеним приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима 
•Разликује и услужује варива, салауе у 
пдреѐеним приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима 
•Разликује и услужује сиреве у 
пдреѐеним приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•Разликује и услужује ппсласуице, 
впёе и кпмппуе у пдреѐеним 
приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•навпди и сасуавља разлишиуе врсуе 
менија; 
•Разликује и услужује супе, шпрбе, 
ппуаже и кпнспме у пдреѐеним 
приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•Разликује и услужује јела и 
ппсласуице пп ууврѐенпм мениу  у 
пдреѐеним приликама у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•разликује прганизације рада и 
инсуруменуе ппнуде у пансипнскпм 
ппслпваоу; 
•спрпвпди правилнп анкеуираое 
гпсуију; 
•правилнпуслужујејела, пиёа и 
напиуке у пансипну; 
•правилнп прима ппручбину, 

- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 
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припрема ппуребан инвенуар и 
услужује храну у хпуелским спбама. 
 
 
 

Припремаое јела 
предгпсупм 

•Oсппспбљаваое 
ушеника за 
квалиуеунп 
припремаое, 
дпврщаваое, 
сервираое и 
услуживаоа јела 
пред гпсупм; 

•Припрема ппуребан инвенуар, 
ппрему и намирнице за услуживаое 
јела пред гпсупм у разлишиуим 
угпсуиуељским пбјекуима и 
разлишиуим приликама; 
•правилнп филира, уранщира, 
фламбира јела, ппсласуице и впёепред 
гпсупм, 
•Правилнп примеоује уехнике 
филираоа, уранщираоа , фламбираоа 
пред гпсупм; 
•Прищпремаое јела пред гпсупм у 
разлишиуим угпсуиуељским пбјекуима 
и разлишиуим приликама ;•врщи 
правилнп ппхпѐеое са гпсуима и 
кплегама ппказујуёи љубазнпсу, 
кулууру и предусреуљивпсу 
 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказне вежбе 
Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 

 

БЛПК 

Лиуерауура :Услуживаое  за први и други разред угпсуиуељскп- уурисуишких щкпла Србије, Саид Диванпвиё Свеупзар Ниёеуин  

Предмеу Пбласу- насуавна уема Циљеви  Исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

У 
С 
Л 

Дневни пбрпци и 
дневни циклус исхране 

•Примена, месуп и 
време пдржаваоа 
дневних пбрпка према 

•Редпвни и ванредни 
пбрпци, преппзнаје 
кпји су и кпји се 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
- Кпмуникација 

 

Здравсувена кулуура, 



 1572 

У 
Ж 
И 
В 
А 
О 
Е 
У 
 Б 
Л 
П 
К 
У 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

врсуама; примеоују у 
угпсуиуељсуву; 
•Преппруши гпсуу 
адеквауну кпмбинацију 
јела, салауе, 
ппсласуице кпји се 
услужују  у 
угпсуиуељскпм пбјекуу. 

(уважаваое 
сагпвпрника слпбпда у 
изражаваоу суавпва и 
мищљеоа) 
- Дигиуална 
кпмпеуенција 
- Сарадоа 
- Рещаваое прпблема 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

граѐанскп васпиуаое, 
куварсувп, 
ппсласуишарсувп, 
пснпве ууризма и 
угпсуиуељсува. 

Прганизаципни 
сисуеми рада у 
услуживаоу 

•Пбер, ревирни, 
репнски и бригадни 
сисуем рада 

•Рукује са ппремпм и 
уреѐајима и пдржава 
радну хигијену,  
•Разуме сисауеме рада 
и прилагпѐава се оима 
у пбјекуу. 

Нашини услуживаоа 
хране и ппсласуица 

•Бешки и француски •Преппруши гпсуу 
адеквауну кпмбинацију 
јела и услужи са руку; 
•Разуме разлику 
измеѐу ури варијануе 
францускпг нашина 
услуживаоа. 

Нашини услуживаоа 
хране и ппсласуица 

•Енглески нашин 
услуживаоа 

•Разликује две 
варијануе, адекваунп 
сервира и услужује. 

Нашини услуживаоа 
хране и ппсласуица 

•Руски и кпмбинпвани, 
сампуслуживаое са 
бифе супла 

•Разликује,  правилнп 
сервира и кпмбинује  
услуживаое. 

Инсуруменуи ппнуде-
јелпвник  

•Изглед и врсуе 
јелпвника 

•Разуме улпгу и знашај 
јелпвника за 
угпсуиуељски пбјекау. 

Инсуруменуи ппнуде-
јелпвник пвник 

•Редпслед писаоа 
групе јела у јелпвнику 

•Преппзнаје редпслед 
јела и зна да набрпји и 
сврсуава у групе. 

  
 

Услуживаоа хране и 
ппсласуица пп 
јелпвнику 

•Хладна предјела, 
супе, шпрбе,ппуажи и 
кпнспмеи 

•Примеоује нашине 
услуживаоа, 
кпмбинује и припрема 
бифе суп 
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Услуживаоа хране и 
ппсласуица пп 
јелпвнику 

Тппла предјела, рибе 
ракпви, щкпљке и 
мекущци 

•Примеоује нашине 
услуживаоа, 
кпмбинује и припрема 
бифе суп 

  

Услуживаоа хране и 
ппсласуица пп 
јелпвнику 

Гпупва јела и пешеоа •Примеоује нашине 
услуживаоа, 
кпмбинује и припрема 
бифе суп 

Услуживаоа хране и 
ппсласуица пп 
јелпвнику 

Јела пп ппручбини, 
Специјалиуеуи са 
рпщуиља 

•Примеоује нашине 
услуживаоа, 
кпмбинује и припрема 
бифе суп 

Услуживаоа хране и 
ппсласуица пп 
јелпвнику 

Варива, салауе, сиреви, 
ппсласуице, кпмппуи и 
впёе 

•Примеоује нашине 
услуживаоа, 
кпмбинује и припрема 
бифе суп 

Мени и мени каруа Ппјам, улпга, врсуе 
намена. Правилнп 
писаое и изглед 

• Зна важнпсу и улпгу 
кап и где се примеоује 
и на кпји нашин мени 
каруа. 

 Пансипнскп ппслпваое Прганизација рада, 
Инсуруменуи ппнуде 

•Разликује у пднпсу на 
а ла кару  прганизацију 
рада и примену 
анкеунпг јелпвника. 

  

Пансипнскп ппслпваое Еуажни сервис у 
пансипну 

•Сервис пп спраупвима 
разликује у пднпсу на 
псуала услуживаоа пп 
пбјекуима. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказне вежбе 
Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 
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ПСИХПЛПГИЈА У ТУРИЗМУ И УГПСТИТЕЉСТВУ 

ЛИТЕРАТУРА:  Кузманпвиё, Б.; Щуајнбергер, И. (2008). Психплпгија за уреёи и шеувруи разред   ургпвинских, угпсуиуељскп уурисуишких и щкпла за лишне 

услуге. Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

  П
С

И
Х

П
Л

П
ГИ

ЈА
 У

 Т
У

Р
И

ЗМ
У

 И
 У

ГП
С

ТИ
ТЕ

Љ
С

ТВ
У

   
 

Психплпгија кап наука 

 

 

Уппзнаваое са 

предмеупм психплпгије 

и оенпм применпм у 

угпсуиуељсуву и 

уруризму 

Ушеник зна да пбјасни предмеу 

изушаваоа психплпгије и оену 

примену у 

угпсуиуељсуву/ууризму; Ушеник 

зна да пбјасни прганске пснпве 

психишкпг живпуа  

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ушеник планира време 

за ушеое, прганизује 

прпцес ушеоа, акуивнп 

кпнсуруище знаоа, 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, разликује 

биунп пд небиунпг, 

резимира пснпвне 

идеје, кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа, 

разликује шиоенице 

пд инуерпреуација и 

суавпва, разликује 

аргуменуе према снази 

и релеванунпсуи, 

прпцеоује власуиуу 

успещнпсу у ушеоу, 

пукрива уещкпёе и зна 

Српски језик и 

коижевнпсу 

Сурани језик 

Предузеунищувп 

Услуживаое 

Прпфесипнална пракса 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

Граѐанскп васпиуаое 

Психишки прпцеси и 

пспбине 

 

 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п прирпди 

психишких прпцеса и 

пспбина и разумеваое 

психишкпг живпуа 

пспбе кап целине 

меѐуспбнп ппвезаних 

прпцеса и пспбина 

 

Ушеник зна да ппище прпцес 

ппажаоа других пспба и факупре 

пд кпјих уај прпцес зависи; 

ппзнаје ппјам пажое и шинипце 

пд кпјих пна зависи; ппзнаје 

пснпве п прпцесима ушеоа и 

разликује врсуе ушеоа; уме да 

пбјасни прпцес памёеоа и 

факупре кпји дпвпде дп 

забправљаоа; ппзнаје пснпве п 

ппјмпвима мищљеоа и 

инуелигенције; ппзнаје  

 пснпве емпципналнпг живпуа 

шпвека и ппище знашај емпција 

за дущевнп здравље шпвека; 

ушеник зна да пбјасни щуа су 
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мпуиви и наведе врсуе и 

каракуерисуике мпуива; ушеник 

пбјащоава  ппјам и врсуе 

фрусурација, кпнфликауа и 

нашине реагпваоа на оих 

какп да их превазиѐе); 

Кпмуникација (акуивнп 

дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, 

ппщуује пснпвне 

нпрме кпмуникације, 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације, уме 

јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

уважава сагпвпрника, 

изражава свпје 

мищљеое на 

кпнсурукуиван нашин 

ппщуујуёи принципе 

кпнсурукуивне 

кпмуникације, ушеник 

кприсуи пдгпварајуёи 

суил кпмуникације у 

складу са наушним 

дисциплинама); 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

(ушеник уппреѐује 

разлишиуе извпре 

ппдауака, прпцеоује 

оихпву ппузданпсу, 

кприсуи 

инфпрмаципне 

уехнплпгије, 

преппзнаје знашај 

ппузданих и 

  Лишнпсу Суицаое ппщуих знаоа 

п психплпгији 

лишнпсуи: сурукуура, 

динамика и развпј 

лишнпсуи 

 

 

 

Ушеник зна да наведе 

дефиницију ппјма лишнпсуи; 

разликује пснпвне ппјмпве 

сурукууре лишнпсуи и навпди  

оихпве пснпвне каракуерисуике; 

преппзнаје уип лишнпсуи и 

каракуерисуике уиппва лишнпсуи 

према Јунгу; зна да наведе  

факупре кпји ууишу на развпј 

лишнпсуи; зна да наведе 

каракуерисуике зреле лишнпсуи. 

Меѐуљудски пднпси 

на раду 

 

 

Уппзнаваое са 

принципима и 

закпниупсуима људскпг 

ппнащаоа у групи и у 

прпцесу рада 

Развијаое свесуи п 

лишнпј пдгпвпрнпсуи за 

меѐуљудске пднпсе  

Усвајаое спцијалних 

вещуина за 

кпнсурукуивнп 

рещаваое кпнфликауа  

 

Ушеник разликује пснпвне врсуе 

група и оихпву сурукууру; зна да 

пбјасни разлику измеѐу групе и 

уима; преппзнаје разлишиуе 

улпге кпје имају шланпви уима; 

ушеник разликује впѐсувп пд 

рукпвпѐеоа; зна да наведе 

каракуерисуике сарадое и 

уакмишеоа; 

уме да ппище разлишиуе уиппве 

кпнфликауа у групи; ушеник 

псппспбљен да  на примеру 

пбјасни важнпсу ппзиуивне 

психплпщке климе у 

групи/прганизацији; ушеник 

спреман да увиди сппсувенп 

ппнащаое у раду. 

 

Кпмуникација 

 

Суицаое ппщуих знаоа 

п кпмуникацијскпм 

прпцесу и унапреѐеое 

Ушеник зна да наведе пснпвне 

елеменуе кпмуникаципнпг 

прпцеса; ушеник разликује 
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вещуине кпмуникације 

са гпсупм/клијенупм  

 

вербалну пд невербалне 

кпмуникације и оихпве 

каракуерисауике; ушеник навпди 

факупре кпји дпвпде дп 

несппразума и уме да пбјасни 

нашине оихпвпг негауивнпг 

делпваоа пп насуавак 

кпмуникације; демпнсурира 

уехнике успещне кпмуникације ; 

ушеник преппзнаје 

специфишнпсуи кпмуникације са 

гпсупм/ клијенупм и уме да 

примени уехнике успещне 

кпмуникације у рещаваоу 

најшещёих кпмуникацијских 

кпнфликауа са оима. 

 

релевануних 

ппдауака); 

Рещаваое прпблема 

(ушеник прпналази и 

псмищљава мпгуёе 

нашине рещаваоа 

прпблемских 

сиууација, уме да 

прпцени дпбре и лпще 

суране ппуенцијалних 

рещеоа, ушеник 

припрема примену 

рещеоа и вреднује 

примену даупг рещеоа 

у прпблемским 

сиууацијама); 

Сарадоа 

(кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе и 

псувариваоу 

заједнишких циљева, 

акуивнп слуща и 

ппщуује сараднике, 

ангажује се у 

реализацији 

предузеуих пбавеза у 

пквиру групнпг рада, 

ушесувује у 

преиспиуиваоу рада 

групе и дппринпси 

унапреѐеоу оенпг 

рада); 

Пдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 
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(акуивнп ушесувује у 

живпуу щкпле и 

заједнице, ппщуује 

друге, дппринпси 

уплеранцији и 

равнпправнпсуи, има 

псеёаое 

припраднпсуи 

пдреѐеним групама и 

заједницама, изражава 

свпј иденуиуеу, залаже 

се за слпдиарнпсу и 

ушесувује у 

хуманиуарним 

акуивнпсуима); 

Предузимљивпсу и 

предузеунишка 

кпмпеуенција  (ушеник 

разуме важнпсу лишне 

акуивације, уме да 

иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине, уме да 

засуупа и искаже свпје 

идеје, да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и 

вещуине рещаваоа 

кпнфликауа, зна да 

кпмуницира); 

 

 

Психплпгија ппхпѐеоа 

са гпсуима 

Усвајаое знаоа и 

развијаое вещуина 

знашајних за ппхпѐеое 

Ушеник зна да oбјасни и 

демпнсурира пспбине 

угпсуиуељскпг радника ппуребне 
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са гпсупм 

 

за успещнп пбављаое ппсла ; 

ушеник зна да oбјасни и 

демпнсурира ппследице дпбре и 

лпще прве импресије кпју 

угпсуиуељски  радник псуавља на 

гпсуа; ушеник уме да oбјасни и 

демпнсурира ппщуа и 

специфишна правила ппхпѐеоа 

са гпсуима ; ушеник уме да 

oбјасни и демпнсурира пснпвне 

принципе прпдаје угпсуиуељских  

услуга на примеру; ушеник 

oписује  и демпнсурира на 

примеру какп се сувара 

ппвереое кпд гпсуа; разликује и 

пбјащоава  мпуиве куппвине 

кпји ппредељују гпсуа ; ушеник 

разликује врсуе гпсуију с 

пбзирпм на свпјсува и 

пспбенпсуи оихпвпг ппнащаоа  

 

 

Психплпгија рекламе Развијаое свесуи п 

неппхпднпсуи 

планираоа 

маркеуинщких 

сурауегија 

угпсуиуељсуву и 

ууризму 

Ушеник ппзнајеи разликује  врсуе 

прпмпуивних средсуава и уме да 

преппзна оихпве преднпсуи и 

слабпсуи ; ушеник зна пснпвне 

психплпщке принципе кпје уреба 

да задпвпљи рекламна ппрука; 

ушеник зна пснпвне принципе 

делпваоа рекламе на циљну 

групу; ушеник уме да псмисли 

пример рекламе за  задауу 

циљну групу кприсника. 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада:  фрпнуални;  индивидуални;  рад у пару;  рад у групи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка;  дијалпщка (херуисуишки разгпвпр);  демпнсураципна меупда;  меупда рещаваоа прпблема  

Насуавна средсува: учбеник;  свеске;  мауеријали за акуивнпсуи на шасу (папири са задацима, уабеле за пппуоаваое, уексупви са прпблемским 

сиууацијама);  мауеријал са презенуација 

ПСНПВИ ППСЛАСТИШАРСТВА 

ЛИТЕРАТУРА:Пснпви Ппсласуишарува 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Пснпви 

ппсласуишарсува 

 

Ппјам и знашај 

ппсласуишарсува 

 

Псппспбиуи ушеника за 

прпизвпдоу ппсласуица 

Дефинище ппсласуице  

Ппзнаје сурушну 

уерминплпгију у 

ппсласуишарсуву 

Зна ппделу ппсласуица 

према врсуи  

Кприсуи ХАЦЦП  у 

ппсласуишарсуву 

Правилнп шува сасупјке и 

припремљене ппсласуице 

на пдгпварајуёпј 

уемперауури 

Сервира и декприще 

ппсласуице 

• Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

 Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве 

групе. 

 Бира суил живпуа 

имајуёи на уму дпбре 

суране и ризике упг 

избпра (нпр. акуивнп 

бављеое сппрупм, 

вегеуаријанска 

исхрана).  

 

Исхрана 

Хигијена хране 

Здравсувена кулуура 

Екплпгија 

 

 

Сурушна Терминплпгија 

у ппсласуишарсуву 

Псппспбиуи ушеника за 

прпизвпдоу ппсласуица 

Ппдела ппсласуица  

Псппспбиуи ушеника за 

прпизвпдоу ппсласуица 

 

 

Нашин шуваоа 

ппсласуица 

 

Псппспбиуи ушеника за 

прпизвпдоу ппсласуица 

 

Нашини сервираоа 

ппсласуица у 

зависнпсуи пд  

угпсуиуељске услуге 

 

Псппспбиуи ушеника за 

прпизвпдоу ппсласуица 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, рад у парпвима, parovima, уимски, индивидуални, акуивна, прпјекуна, прпграмирана 

Насуавне меупде:Мпнплпщка,Дијалпщка,Илусурауивнп демпсурауивни 
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Насуавна средсува;Ушипница,кабинеу средсува визуелизације 

 

 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и 

знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое 

пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

предузеунишким 

кпнцепупм у савременпм 

ппслпваоу, 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- наведе адеквауне примере 

предузеунищува из лпкалнпг 

пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- пбјасни знашај 

мпуиваципних факупра у 

предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, 

предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе 

нашине пуппшиоаоа ппсла у 

лпкалнпј заједници 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое прпблема 

Сви сурушни предмеуи 

за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, екпнпмика 

предузеёа, меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија и 

др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

    маркеуинг план 

 

  развијаое сппспбнпсуи 

за упшаваое, 

фпрмулисаое и прпцену 

ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима бизнис 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- примени креауивне уехнике 

избпра, селекције и 

вреднпваоа ппслпвних идеја, 

- преппзна садржај и знашај 



 1581 

плана, 

- уппзнаваое са 

елеменуима маркеуинг 

плана, 

- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за 

уимски рад. 

бизнис плана, 

- исуражи меѐуспбнп 

делпваое факпра кпји ууишу 

на уржищуе: цена, прпизвпд, 

месуп и прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и 

развија индивидуалну 

маркеуинг сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради 

маркеуинг план у прппреми 

бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план 

кап деп сппсувенпг бизнис 

плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са 

урпшкпвима, 

инвесуицијама и 

кпнцепупм прелпмне 

уашке ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима 

управљаоа 

прпизвпдопм/ услугама и 

људским ресурсима, 

- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве меначменуа 

услуга/ прпизвпдое, 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе 

урпщкпва, цену кпщуаоа и 

инвесуиције, 

- израшуна праг 

ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 

- пбјасни знашај прпизвпднпг 

плана и изради прпизвпдни 

план за сппсувену бизнис 

идеју у најједнпсуавнијем 

пблику, 
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ппслпваое, 

- даваое пснпвних 

упуусуава где дпёи дп 

неппхпдних инфпрмација. 

 

 

- увиѐа знашај планираоа и 

пдабира људских ресурса за 

ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај 

инфпрмаципних уехнплпгија 

за савременп ппслпваое, 

- схвауи важнпсу непрекиднпг 

инпвираоа прпизвпда и 

услуига, 

- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну 

фпрму привредне акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за 

сппсувену бизнис идеју. 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја 

биланса суаоа,  биланса 

успеха и упкпва гпупвине 

кап најважнијих 

финансијских извещуаја у 

бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг 

мпуива ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и 

ууврди ппслпвни резулуау на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у 

пдгпварајуёим инсуиууцијама 

п свим релевануним 

пиуаоима пд знашаја за 

ппкреуаое бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план за 

сппсувену бизнис идеју 
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сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника, 

- презенуује финансијски план 

за свпју бизнис идеју. 

 

5.  Ушенишки прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу 

све делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника 

за вещуине презенуације 

бизнис плана. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе 

биуи сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све 

ураѐене делпве бизнис 

плана, 

- изради кпнашан 

(једнпсуаван) бизнис план за 

сппсувену бизнис идеју, 

- презенуује бизнис план у 

пквиру јавнпг шаса из 

предмеуа Предузеунищувп. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ КУВАР ЗА I, II, III РАЗРЕД 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУВАР I РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  шиуанка за први разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КОИЖЕВНПСТ 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

-Врсуе умеунпсуи, ппдела 

умеунпсуи 

 Коижевнпсу кап 

умеунпсу, 

коижевнпсу и друге 

умеунпсуи 

 Исуприја коижевнпсуи, 

уеприја 

коижевнпсуи, коижевна 

криуика 

 Лирика кап коижевни 

рпд: 

нарпдна лирска песма и 

умеунишка лирска песма пп 

избпру 

 Епика кап коижевни рпд: 

епска 

нарпдна песма (предлпг 

„Банпвиё Сурахиоа“), 

приппвеука 

пп избпру и рпман (предлпг 

Увпѐеое ушеника у 

свеу коижевнпг дела 

и коижевнпсу кап 

науку и умеунпсу. 

Ууврѐиваое и вежбаое 

елеменауа уеприје 

коижевнпсуи: пднпс 

измеѐу умеунишке и 

нарпдне коижевнпсуи . 

пспбенпсуи сурукууре 

рпдпва и врсуа.  

Суицаое навика да се 

изнпсе и анализирају 

свпјим ууисци и ппщуује 

ууѐе мищљеое. 

-Разликује врсуе 

умеунпсуи и оихпва 

изражајна средсува 

- пбјащоава ппјам и 

функцију коижевнпсуи 

кап умеунпсуи и пднпс 

коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

- наведе наушне 

дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем 

коижевнпсуи 

- увиѐа разлику измеѐу 

усмене и писане 

коижевнпсуи 

- разликује коижевне 

рпдпве и врсуе 

- пдреди уему, мпуив, 

сиже, фабулу, лик и идеју 

у коижевнпм 

делу 

- изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

Кпрелација 

са 

исупријпм, 

гепграфијпм 
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Драгпслав Михаилпвиё 

„Кад суцвеуале уикве“) 

 Драма кап коижевни 

рпд: драма 

пп избпру 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

уесу 

 Приликпм пбраде 

драмскпг дела мпгуёнпсу 

избпра 

делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и 

вреднује га 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп 

би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 Сумерскп-вавилпнска 

коижевнпсу: Еп п 

Гилгамещу 

(анализа пдлпмка) 

 Миупви: п Тануалу, 

Сизифу, 

Нарцису; миупви п Трпји: 

Париспв суд, Пдисеј и 

Пенелппа, 

Ахил, Едип… 

 Хеленска коижевнпсу: 

Хпмер: 

Илијада (пдлпмак) 

 Спфпкле: Ануигпна 

(пдлпмак) 

 Суари и Нпви завеу 

(уексупви пп 

избпру) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Увпѐеое ушеника у 

исуприју коижевнпсуи. 

Уппзнаваое са 

сумерскпм, сурпгршкпм, 

хербејскпм 

коижевнпщёу. Увиѐаое 

везе и знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

са еврппскпм кулуурпм и 

свакпдневним живпупм. 

-Пбјащоава  знашај 

миуплпгије за ануишку 

коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

-наведе имена ауупра, 

називе пбраѐених дела и 

класификује их 

пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и 

врсуама 

-пбјасни универзалне 

ппруке коижевнпсуи 

суарпг века 

Средоевекпвна 

коижевнпсу 

 Ппшеци слпвенске 

Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске 

- Навпди најзнашајније 

сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, 
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писменпсуи: 

Црнпризац Храбар : „Слпвп 

п 

писменима“ 

 Рад Ћирила и Меупдија 

 Слпвенска писма и развпј 

коижевнпг језика 

 Најсуарији сппменици 

јужнпслпвенске кулууре 

 Свеуи Сава : „Жиуије 

свеупг 

Симепна“ (пдлпмак) 

 Јефимија: „Ппхвала кнезу 

Лазару“ 

 Десппу Суефан 

Лазаревиё; 

„Слпвп љубве“ 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - уесу 

кулууре, развпјем 

писма и језика, 

делима 

средопвекпвне 

коижевнпсуи. Увиѐаое 

знааја језика и писма за 

наципнални иденуиуеу. 

 

 

језик, 

писмп и век у кпм су 

насуали 

- именује ауупре и дела 

- разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

- лпцира пбраѐене 

уексупве у исупријски 

кпнуексу 

- пбјасни знашај 

средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску 

кулууру 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада на пдгпвпран, 

исурајан и креауиван 

нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

Нарпдна коижевнпсу 

 Врсуе нарпдне 

коижевнпсуи 

 Лирска нарпдна песма 

„Пвшар и 

девпјка“, „Зап гпсппдар“ 

(предлпг) 

 Епска нарпдна песма 

„Кнежева вешера“, Маркп 

пије уз 

Рамазан винп“, „Бпј на 

Мищару“ 

 Ллирскп-епске песме 

(пп избпру) 

 Нарпдне прпза (бајка пп 

избпру) 

 Крауке нарпдне прпзне 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем и врсуама 

нарпдне коижевнпсуи. 

Увежбаваое пспбина  

рпда у изабраним 

делима. Увиѐаое п вези 

измеѐу исуприје и миуа: 

нарпдна коижевнпсу 

кап израз 

кплекуивнпг 

мищљеоа и псеёаоа, 

ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара 

мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

- Разликује лирске, епске 

и лирскп-епске песме 

- упши пдлике усмене 

умеунпсуи реши 

(кплекуивнпсу, 

варијанунпсу, 

фпрмулауивнпсу) 

- прпцеоује еуишке 

вреднпсуи изнеуе у 

делима нарпдне 

коижевнпсуи 

- уумаши ликпве, биуне 

мпуиве, фабулу, сиже, 

кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним 

делима 

- уппреди умеунишку 
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врсуе 

(избпр) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

инуерпреуацију 

суварнпсуи и исупријске 

шиоенице 

друщувеним и 

гепграфским кпнуексупм 

оихпвпг насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуманизам и ренесанса 

Ппеуика хуманизма и 

ренесансе, 

најзнашајнији предсуавници 

 Франшескп Пеурарка: 

„Канцпнијер“ (избпр 

спнеуа) 

 Ђпвани Бпкашп: 

„Декамерпн“ 

(приппвеука пп избпру) или 

Дануе Алигијери „Пакап“ 

(приказ 

дела, пдлпмак) 

 Вилијам Щекспир: „Рпмеп 

и 

Јулија“ 

 Сервануес: „Дпн Кихпу“ 

(пдлпмак) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Уппзнаваое са еппхпм 

хуманизма и ренесансе, 

идејама, коижевним 

делима и знашајним 

аууприма.  

-наведе најзнашајније 

предсуавнике и оихпва 

дела 

- пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

- навпди и на пбраѐеним 

делима пбразлаже пдлике 

еппхе 

- уппреди вреднпсуи 

средоег века са 

вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

 

Ппщуи ппјмпви п језику 

Месуп језика у људскпм 

друщуву, биуна свпјсува 

језика, 

језик и кпмуникација 

 Коижевни језик, језишка 

нпрма и 

суандардизација 

 Језишки сисуем и науке 

кпје се 

оиме баве 

Указиваое на 

прпушаваое језика 

кап сисуема, 

уппзнаваое са 

оегпвпм функцијпм, 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским 

развпјем 

 Уме да : 

-пбјасни функцију језика и 

ппјам језишкпг знака 

- разуме прирпду 

мпдернпг коижевнпг 

(суандарднпг) језика 

- наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп 19. 

века 

-наведе дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

 

-уме да искаже и засуупа 

свпје идеје, и да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и рещаваоа 

кпнфликауа  
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 Коижевни језици кпд 

Срба дп 19. 

века 

језишкпг сисуема 

 
Фпнеуика 

Фпнеуика и фпнплпгија 

 Гласпви коижевнпг 

језика и 

оихпв изгпвпр 

 Гласпвне алуернације 

сугласника 

(звушних и безвушних; с:щ, 

з:ж, 

н:м; к,г,х:ш,ж,щ и к,г,х:ц,з,с; 

алуернације ненепшаних са 

предопнепшаним 

сугласницима), 

сампгласника (прпмена п у 

е и 

умекщанпсу сугласника, 

неппсупјанп а, прпмена 

спнануа л 

у впкал п) и упрпщёаваое 

сугласнишких група са 

правпписним рещеоима 

 Акценуи коижевнпг 

језика 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

Тесу 

Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике 

(фпнплпгије) 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа 

знаоа примене у 

гпвпру и писаоу 

-правилнп изгпвара 

гласпве и акценуе 

коижевнпг језика 

- разликује гласпвне 

алуернације 

  
 

Правппис 

Главне нпрме писаоа 

великпг и 

малпг слпва (на ппшеуку 

решенице, наслпви и 

науписи, 

власуиуа имена, имена 

уме да се служи 

правпписпм 

- примени знаоа п 

гласпвним алуернацијама 

у складу са 

језишкпм нпрмпм 

- примени уппуребу 

-правилнп уппуребљава  

нпрме писаоа великпг и 

малпг слпва (на 

ппшеуку решенице, 

наслпиеи и науписи, 

власуиуа имена, 

имена нарпда, гепграфски 
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нарпда, 

гепграфски ппјмпви, 

небеска 

уела, празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба 

великпг слпва, вищешлана 

имена 

земаља и псуала 

вищешлана 

имена, ппмпёне реши у 

именима, 

називи серијских и 

апсуракуних 

ппјмпва, зваоа, уиууле…) 

 Ппдела реши на крају 

реда 

великпг и малпг слпва у 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

- ппдели реши на крају 

реда у складу са језишкпм 

нпрмпм 

ппјмпви, небеска уела, 

празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба великпг слпва, 

вищешлана имена земаља 

и псуала вищешлана 

имена, 

ппмпёне реши у именима, 

називи серијских и 

апсуракуних ппјмпва, 

зваоа, уиууле…) 

-ппдела реши на крају 

реда 

 

Кулуура 

Изражаваоа 

 Језишке вежбе 

 Суилске вежбе 

 Врсуе функципналних 

суилпва- 

пснпвне пдлике 

 Разгпвпрни 

функципнални суил 

 Коижевнпумеунишки 

функципнални суил 

 Пппуоаваое фпрмулара, 

захуева, 

уплауница и сл. 

 Щкплски писмени задаци 

4 х2+2 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе 

разлишиуе 

пблике казиваоа 

и функципналне 

суилпве 

Ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази 

суавпве, дпнесе закљушке 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

-разликује функципналне 

суилпве- преппзна и 

примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

- пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и 

слишнп у складу са 

језишкпм нпрмпм 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу 

кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за 

щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве средое уежине, разуме коижевни и 

неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна 

знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у 

складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне 

коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и 

писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине 

коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим 

граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је 

складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи 

идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна 

пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа 

п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п 

врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим 

мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и 

негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище 

складнп извещуај и реферау 

. 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из 
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језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у 

уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, 

анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, 

суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа 

српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку 

нпрму.  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Српски језик  

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

  

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 
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уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 
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Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 4 Eat, drink and 

be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим 

ушеницима на уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 
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Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see 

it. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева 

у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 
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анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 
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 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 

Е 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне 

ууицаје на здравље, 

дружеое и дпбрп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, дрпга, 

насиље, деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан је 

да физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

мпгуёе је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са свпјим 

другпвима и уживауи у 

дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са 

физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

и правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује 

на оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је 

у свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се 

и бави се сппрупм 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Рeaлни брojeви 

 

Oбнaвљaоe и прoщиривaоe 

знaоa o скупу рeaлних 

брojeвa 

 

Oбнaвљaоe и увeжбaвaоe 

рaшунских oпeрциja сa 

рeaлним брojeвимa 

Рaзликуje oснoвнe 

пoдскупoвe скупa рeaлних 

брojeвa (N, Z, Q, I)  

Oдрeди НЗС и НЗД прирoдних 

брojeвa 

Врщи рaшунскe oпeрaциje сa 

рaзлoмцимa  

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд с пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3) Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

 

1) Хeмиja 

2) Гeoгрaфиja 

3) Кувaрсувo 

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

 

Прoпoрциoнaлнoсу 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

прoпoрциjaмa и прoцeнунoм 

рaшуну  

Изрaшунa oдрeѐeн дeo нeкe 

вeлишинe 

Рeщи прoпoрциjу 
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Прeпoзнa дирeкуну или 

oбрнууу прoпoрциoнaлнoсу  

 

Рeщaвa рaшун мeщaоa 

Рaциoнaлни 

aлгeбaрски изрaзи 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

пoлинoмимa  

Срeди пoлинoм дoбиjeн 

сaбирaоeм, oдузимaоeм и 

мнoжeоeм пoлинoмa 

Гeoмeуриja 

 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa и 

вeщуинa из гeoмeуриje 

 

Рaзликуje мeѐусoбни oднoс 

углoвa (сусeдни, 

кoмплeмeнуни, суплeмeнуни, 

нaпoрeдни, унaкрсни) 

 

Рaзликуje врсуe 

шeувoрoуглoвa и оихoвe 

oсoбинe 

Рaзликуje врсуe урoуглoвa и 

примeоуje oснoвнe рeлaциje 

у оимa 

Пoзнaje Taлeсoву уeoрeму 

Линeaрнe 

jeднaшинe и 

нejeднaшинe 

 

 

 

Усвajaоe пojмoвa и 

рeщaвaоe линeaрних 

jeднaшинa и нejeднaшинa, 

сисуeмa линeaрних 

jeднaшинa и грaфишки прикaз 

линeaрнe функциje 

Рeщи линeaрнe jeднaшинe 

Рeщaвaуи линeaрнe 

нejeднaшинe и грaфишки 

прикaзивaуи скуп рeщeоa 

Рeщи сисуeм линeaрних 

jeднaшинa сa двe нeпoзнaуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде: :  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.1. Кприсуи прирпдне, целе, раципнале и реалне брпјеве, разлишиуе записе уих брпјева и превпди их из једнпг записа у други. 

2.MA.1.1.4. Трансфпрмище једнпсуавне алгебарске изразе.  
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2.МА.1.1.5. Рещава једнпсуавне прпблеме кпји се свпде на линеарне и квадрауне једнашине.  

2.МА.1.2.2. Израшунава и прпцеоује расупјаоа, пбиме и ппврщине гепмеуријских фигура у равни кприсуеёи фпрмуле. 

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

Средои нивп: 

2.MA.2.1.5. Трансфпрмище алгебарске изразе. 

2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун 

Напредни нивп: 

2.МА.3.1.6. Рещава сисуеме линеарних једнашина са и без парамеуара и једнпсуавне сисуеме нелинеарних једнашина. 

 

 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм 

прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да 

расппзна сурукууру и 

принцип рада 

рашунара, и знашј 

инфпрмауике за 

функципнисаое и  

развпј друщува. 

3.Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое  

прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи 

сампсуалнп да кприсуи 

прпграм за пбраду 

уексуа и уабеларник 

ппдауака и креираое 

дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, 

слика и уабела. 
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Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

уабелама 

 

 

Да сампсуалнп креира 

уабелу и ради разне 

врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да 

креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за прављеое 

презенуација 

Да сампсуалнп креира 

и прави презенуације. 

 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи 

сервисе инуернеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Р. Хпрвау, М.Ракпшевиё "Хемија за први разред урпгпдищое сурушне щкпле" ЗУНС, Бепград, 2018.  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа 

п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци 

пбјасни елекурпнеууралнпсу 

аупма 

разликује аупм пд јпна 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 



 1602 

 

 

1. СТРУКТУРА  

СУПСТАНЦЕ 

 

Разумеваое пднпса 

измеѐу сурукууре 

супсуанци и оихпвих 

свпјсуава 

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских 

сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

 

 

разуме ппјам  релауивне 

аупмске масе и релауивне 

мплекулске масе 

пдреди брпј валенуних 

елекурпна 

разликује јпнску везу пд 

кпваленуне везе 

разуме да свпјсува хемијских 

једиоеоа зависе пд  уипа 

хемијске везе 

пбјасни ппјам  изпуппа и 

примену изпуппа  

пбјащоава  квануиуауивнп 

знашеое симбпла и фпрмула 

разуме на кпји нашин се 

пбразују хемијске везе 

разуме ппјам кплишине 

супсуанце и ппвезанпсу  

кплишине супсуанце са маспм 

пбјасни узрпк хемијскпг 

везиваоа аупма и уиппве 

хемијских веза 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

 

 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву  

разумеваоа пднпса 

кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса 

измеѐу квалиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Разумеваое пднпса 

измеѐу 

квануиуауивнпг 

разликује дисперзну фазу и 

дисперзнп средсувп 

израшуна масени прпценуни 

садржај  расувпра 

пбјасни да су дисперзни 

сисуеми смеще вище шисуих 

супсуанци 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

разуме ппјам кплишинске  

кпнценурације  расувпра 

пбјасни ппјам и навпди 

примену аерпспла, суспензија, 

емулзија и кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 
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сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене дисперзних 

сисуема у 

свакпдневнпм живпуу 

и прпфесипналнпм  

раду. 

расувпрљивпсу супсуанци 

 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 сарадоа; 

дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Разумеваое  кпнцепуа 

пдржаоа мауерије 

крпз принципе 

пдржаоа масе и 

енергије 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву 

разумеваоа 

хемијских реакција 

Развпј хемијскпг 

мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг 

мищљеоа, развпј 

псеуљивпсуи за 

прпблеме и 

сппспбнпсуи за 

рещаваое прпблема 

Развпј сппспбнпсуи 

кпмуникација у 

хемији 

 

 

 

разликује реакције синуезе и 

анализе  

пписује да су неке реакције 

егзпуермне а неке ендпуермне  

навпди факупре кпји ууишу на 

брзину хемијске реакције  

разликује кпнашне  и 

равнпуежне  хемијске реакције 

разликује  киселу, базну и 

неууралну средину на пснпву 

рH вреднпсуи расувпра 

напище једнашине за хемијске 

реакције 

прикаже  елекурплиуишку 

диспцијацију киселина, база и 

спли  хемијским једнашинама 

пбјасни ппјам елекурплиуа  

пбјащоава да хемијска 

прпмена знаши насуајаое нпвих 

супсуанци, раскидаоем суарих 

и сувараоем нпвих хемијских 

веза 

илусурује примерима знашај 

хемијске равнпуеже за прпцесе  

из свакпдневнпг живпуа 

разуме ппјам јаких и слабих 

елекурплиуа 
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4. ХЕМИЈА 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИОЕОА 

Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу   

Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима 

разликује меуале, немеуале и 

меуалпиде 

пписује каракуерисуишна 

свпјсува немеуала и меуала 

зна пснпвне каракуерисуике 

биплпщки важних прганских 

једиоеоа 

пбјасни перипдишну прпмену 

свпјсуава елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма 

племениуих гаспва  

пписује каракуерисуишна 

свпјсува меуала  и немеуала и 

оихпвих важнијих једиоеоа,  

оихпву примену у суруци , кап 

и оихпв биплпщки  знашај   

илусурује примерима 

биплпщки знашај прганских 

једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм  живпуу и раду 

 На пснпву назива, фпрмула и 

врсуе веза разликује сурукууру 

мплекула дисахарида (лакупзе, 

сахарпзе) и пплисахарида 

(скрпба, целулпзе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 -рещаваое прпблема; 

 -дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Развпј пдгпвпрнпг 

суава према 

кприщёеоу супсуанци 

у свакпдневнпм 

живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

Разумеваое и 

прпсуѐиваое нашина 

пдлагаоа и 

унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша 

 пбјасни щуеунп дејсувп неких 

супсуанци на живпуну средину 

и здравље људи 

навпди најшещёе извпре 

загаѐиваоа аумпсфере, впде и 

ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа 

впде и ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг 

пдлагаоа секундарних 

сирпвина 
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живпуне средине пбјасни какп се правилнп 

пдлаже елекурпнски пупад 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми 

 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.1.1.     2ХЕ.1.1.2.     2ХЕ.1.1.3.    2ХЕ.1.1.4.    2ХЕ.1.1.5.  2ХЕ.1.1.6.  2ХЕ.1.1.7.  2 ХЕ.1.1.8.  2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.    2 ХЕ.1.2.4.    2 ХЕ.1.2.5.    

2ХЕ.1.2.6.    2ХЕ.1.2.7.    2ХЕ.1.2.8.   2 ХЕ.1.2.9. 2   2ХЕ.1.2.10.    2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2.  2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2ХЕ.2.1.1.   2ХЕ.2.1.2.  2 ХЕ.2.1.3.  2ХЕ.2.1.5.  2ХЕ.2.1.6    2 ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9.   2.ХЕ.2.2.1   2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2  2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1.   2 ХЕ.3.1.2. ХЕ.3.1.3.    2ХЕ.3.2.4.   2ХЕ.3.3.1.   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.5.2.   

 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 
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Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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са

вр
ем

ен
п

г 
св

еу
а 

- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 



 1613 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

П
п

л
и

уи
шк

е 
и

 е
кп

н
п

м
ск

е 
ка

р
ак

уе
р

и
су

и
ке

 
са

вр
ем

ен
п

г 
св

еу
а 

- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА:М.САВИЋЕВИЋ И САРАДНИЦИ,ХИГИЈЕНА  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

здравсувена 

кулуура 

здравље и 

здрав живпу 

 

усвајаое 

пдгпвпрнпсуи 

и дпследнпсуи 

према лишнпм 

и здрављу 

других 

наведе дефиницију здравља,пбјасни ппјам 

духпвнпг и психишкпг здравља,пбјасни 

принципе здравпг живпуа,пбјасни знашај 

редпвнпг здравсувенпг прегледа 

 наука п исхрани,пснпве 

куварсува,пснпве 

ппсласуишарсува,пснпви 

угпсуиуеуељсува,психплпгија                          

хигијена 

уела,зуба,пдеёе 

и пбуёе 

 

 

суицаое 

ппзиуивних 

суавпва и 

навика у 

лишхпј 

хигијени 

пбјасни нашине и знашај неге ппјединих 

делпва уела,преппзна пснпвне симпупме 

бплесуи,пдржава правилну хигијену руку и 

нпкуију,набрпји услпве ппд кпјим се пренпсе 

бплесуи прљавих руку,примени мере кпјима 

се спрешавају бплесуи прљавих руку,наведе 

пспбине мауеријала за избпу пдеёе и пбуёе 

и нашине пдржаваоа уих мауеријала 

заразне 

бплесуи 

псппспљаваое 

за примену 

хигијенских 

суандарда у 

живпуу и раду 

 

 

набрпји пснпвне каракуерисуике 

микрппрганизама,гљивица,паразиуа,набрпји 

и класификује заразне бплесуи према 

нашину оихпвпг пренпщеоа,пбјасни услпве 

при кпјима се развијају пренпсиве 

бплесуи,правилнп реагује при ппјави 

заразних бплесуи,примени мере за 

спрешаваое заразних бплесуи у 

свакпдневнпм живпуу и на раднпм 

месуу,планира и прганизује мере 

защуиуе,пбјасни знашај редпвнпг пбављаоа 

саниуарнпг прегледа. 

 

инуимна 

хигијена 

 пбјасни граѐу и функцију пплних 

пргана,класификује средсува за 

кпнурацепцију и пбјасни дејсувп,ппзнаје 
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 узрпшнике и услпве пренпщеоа пплнп 

пренпсивих бплесуи,преппзна симпупме 

пплнп пренпсивих бплесуи 

менуалнп 

здравље 

 

 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

факуприма 

кпји ууишу на 

менуалнп 

здравље 

шпвека 

пбјасни кпј факупри ууишу на дущевнп 

здравље шпвека,пбјасни каракуерисуике 

бплесуи зависнпсуи,набрпји врсуе 

упксикпманија,ппзнају узрпке,развпј и 

ппследице злпуппуребе психпакуивних 

супсуанци 

 

 

радна средина 

суицаое 

знаоа п 

најшещёим 

щуеуним 

ууицајима у 

раднпј 

средини и 

нашинима 

оихпвпг 

спрешаваоа 

 

правилнп расппреди време рада и 

пдмпра,ппзнају ппследице дејсува щуеуних 

факупра у раднпј средини,набрпји најшещёе 

узрпке ппвреде на раду,набрпји мере 

защуиуе на раду 

  

 

ууицај пкплине 

на здравље 

шпвека 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

знашају 

здравпг 

живпунпг 

прпсупра 

ппзнаје сасуав ваздуха,извпре загаѐеоа и 

мере защуиуе,ппзнаје знашај здраве 

впде,извпре загаѐеоа и мере 

защуиуе,ппзнаје нашине загаѐеоа земљищуа 

и нашине уклаоаоа пупадних мауерија. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: 

Насуавне меупде: 

Насуавна средсува: 
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ПСНПВЕ ТУРИЗМАИ УГПСТИТЕЉСТВА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
ууризма и 
угпсуиуељсува  
- суицаое знаоа п 
месуу ууризма у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
уурисуишких сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај ууризма 
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
ууризма у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
уурисуишких сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају ууризма и 
угпсуиуељсува 
Пбјащоава уурисуишке везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу ууризма са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у уурисуишкпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава уурисуишке везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 П
п

јм
п

вн
е 

п
сн

п
ве

 
уу

р
и

зм
а 

Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима ууризма и 
п елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище 
уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
навпди елеменуе 
уурисуишких креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и 
услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима ууризма и угпсуиуељсува  
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа на уурисуишка 
креуаоа 

 П
б

л
и

ц
и

 ф
и

н
кц

и
је

 и
 в

и
д

п
ви

 
уу

р
и

зм
а 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище 
уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва 
свпјсува 
наведи врсуе 
уурисуишких пблика  
наведи 
каракуерисуике 
ппсебних пблика 
ууризма 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу функција ууризма и оихпву узајамну 
ппвезанпсу; Упшава анурпппгене уурисуишке вреднпсуи. 
 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 Ту
р

и
су

и
шк

п
 у

р
ж

и
щ

уе
 

Суицаое знаоа п 
ууицају екпнпмских и 
пплиуишких, 
прганзаципних и 
кулуурних факупра 
на развпј ууризма 

Дефинище 
уурисуишкп уржищуе 
Ппзнаје 
каракуерисуике 
уурисуишкпг уржищуа 
Дефинище 
уурисуишку уражоу 
 Дефинище 
уурисуишку ппнуду 
Разликује ппнуду пд 
уражое 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје уурисуишкп уржищуе; 
Примеоује знаое п ппнуди и уражои у ууризму 
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 Н
п

ви
 у

р
ен

д
п

ви
 у

 у
ур

и
зм

у 

Суицаое знаоа п 
савременим 
уурисуишким 
креуаоима 

дефинище 
уурисуишкп креуаое 
ппзнаје 
каракуерисуике 
дпмаёег и 
инпсуранпг ууризма 
ппище нпве фпрме 
уурисуишке 
индусурије 
дефинище 
индусурију 
слпбпднпг времена 
дефинище 
ппдсуицајна 
пуупваоа 
дефинище хпуелске 
и ресупранске ланце 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце дпмаёег и инпсуранпг ууризма  
Ппзнаје савремена уурисуишка креуаоа 

 У
гп

су
и

уе
љ

су
вп

 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм 
угпсуиуељсува и 
оегпвим месупм у 
привредним и 
непривредним 
делаунпсуима 

наведи дефиницију 
ппјма угпсуиуељсува 
пписује насуанак и 
исупријски развпј 
угпсуиуељсува 
ппзнаје месуп и 
улпгу угпсуиуељсува 
у привреди земље 
навпди задауке и 
пбјащоава знашај 
уугпсуиуељсува 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
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 У
сл

уг
е 

у 
уг

п
су

и
уе

љ
су

ву
 

Псппспбљаваое 
ушеника да 
прилагпде 
угпсуиуељске услуге 
жељама и 
ппуребама гпсуију 

Пбјащоава ппјам 
угпсуиуељске услуге 
Разликује врсуе 
угпсуиуељских услуга 
Пписује квалиуеу 
угпсуиуељских услуга 

  

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

зна да прилагпди угпсуиуељске услуге жељама и ппуребама гпсуију  

 У
гп

су
и

уе
љ

ск
е 

п
п

сл
п

вн
е 

је
д

и
н

и
ц

е 

Псппспбљаваое 
ушеника да разликују 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
према намени и 
услугама кпје 
пружају 

Навпди дефиницију 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
Разликује врсуе 
угпсуиуељски 
ппслпвних јединица 
Дефинище 
кауегпризацију 
Кприсуи правилник п 
кауегпризацији 
ппслпвних јединица 
Ппзнаје 
кауегпризацију 
угпсуиуељских 
пбјекауа у Србији 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи угпсуиуељске ппслпвне јединице према намени и услугама 
кпје пружају 

 К
ад

р
п

ви
 у

 
гп

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п  
знашају, улпзи и 
сурукуури кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Пбјащоава знашај и 
улпгу кадрпва у 
угпсуиуељсуву 
Пбјащоава 
сурукууру кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи , улпгу и сурукууру кадрпва у угпсуиуељсуву -Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

 У
за

н
се

 у
 

уг
п

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п 
ппслпвним 
пбишајима у 
угпсуиуељсуву 

Дефинище узансе 
Пбјащоава 
ппслпвне пбишаје 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и навпди ппслпвне пбишаје у угпсуиуељсуву 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Куварсувп 
- Пснпви услуживаоа 
- Екпнпмика уурисуишких и угпсуиуељских предузеёа 
- Предузеунищувп 

 

 

КУВАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград,  М. Вукиё,М. Ппруиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

       Куварсувп 

 

 

 

Увпд  у  куварсувп 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

хигијенских суандарда 

у куварсуву, за израду 

угпсуиуељске ппнуде, 

дефинище ппјмпве: куварсувп и 

кухиоа;  

пбјасни знашај куварсува и задауке 

куварсува; 

ппище исупријски развпј куварсува; 

разликује врсуе кухиоа и кухиоска 

пдељеоа; 

ппище ппјам, знашај и примену HACCP-

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

- Здравсувена кулуура 

- Исхрана 

- Хемија 

- Пснпве услуживаоа 

- Наципналне кухиое 

- Екпнпмика и 

прганизација 

угпсуиуељскп 
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за механишку пбраду и 

примену сирпвина у 

куварсуву. 

 

a у куварсуву; 

примеоује принципе HACCP; 

спрпвпди HACCP у кухиои; 

анализира криуишне уашке у сисуему  

HACCP-a; 

кприсуи сурушне изразе у куварсуву; 

разликује свешане пбрпке у 

угпсуиуељсуву; 

пбјасни дневне пбрпке у 

угпсуиуељсуву; 

пбјасни сасуав ппнуде за свешане 

пбрпке;  

дефинище инсуруменуе угпсуиуељске 

ппнуде; 

планира мени; 

групище јела у јелпвнику сасуави; 

наведе пснпвне каракуерисуике 

живпуних намирница; 

дефинище ппјмпве:  месп и месне 

прераѐевине, рибе, ракпве, щкпљке и 

мпрске плпдпве, млекп и млешни 

прпизвпди, јаја, ппврёе, впёе, зашини 

и маснпёе; 

пбјасни нашине складищуеоа 

живпуних намирница; 

примеоује живпуне намирнице; 

ппзнаје прганплепуишка суаоа 

живпуних намирница; 

кпнурплище исправнпсу живпуних 

нaмирница; 

складищуи живпуне намирнице; 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

уурисуишких предузеёа 
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примеоује живпуне намирнице; 

ппзнаје прганплепуишка суаоа 

живпуних намирница; 

кпнурплище исправнпсу живпуних 

нмаирница; 

складищуи живпуне намирнице; 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Термишке - 

упплпуне пбраде 

намирница 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за уермишкп- 

упплпуну пбраду  

живпуних намирница 

дефинище уермишку (упплпуну) пбраду 

намирница; 

разликује врсуе уермишке пбрада 

према средини у кпјпј се припремају; 

ппище врсуе уермишке пбрада 

намирница; 

уермишки пбраѐује живпуне 

намирнице. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

уермишки пбраѐује живпуне 

намирнице 

 

         Фпндпви и 

спспви 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

фпндпва и спсева; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

дефинище фпндпва- спспве; 

наведе врсуе фпндпва- спспва; 

разликује нпрмауиве и израѐује 

пснпвне калкулације за фпндпве- 

спспве; 

пписује нашине припреме намирница 

за фпндпве- спспве; 

наведе примену фпндпва у куварсуву; 

наведе примену фпндпва-спспва; 

кпмбинује уехнике уермишке пбраде; 

припреми фпндпве- спспве; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира фпндпве-спспве 

кпмбинује спспве са јелима; 

кприсуи дресинге при припреми 
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пдреѐених јела; 

припрема  слпжене маслаце.  

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

кпмбинује уехнике уермишке пбраде; 

припреми фпндпве- спспве; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира фпндпве-спспве 

кпмбинује спспве са јелима; 

кприсуи дресинге при припреми 

пдреѐених јела; 

припрема  слпжене маслаце.  

 

Салауе 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему и 

издаваое салауа; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

 

дефинище салауе;  

наведе врсуе салауа; 

наведе врсуе ппврёа за припрему 

салауа; 

ппзнаје нпрмауиве  и израѐује 

пснпвне калкулације за салауе;  

припреми намирнице за салауе;  

уермишки пбраѐује намирница за 

салауе;  

припреми салауе; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира салауе; 

 декприще салауе. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

припреми намирнице за салауе;  

уермишки пбраѐује намирница за 

салауе;  
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припреми салауе; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира салауе; 

 декприще салауе. 

 

 

 

Прилпзи и варива 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

варива и прилпга; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

дефинище прилпге и варива; 

разликује врсуе прилпга и варива; 

разликује нпрмауиве и израѐује 

пснпвне калкулације за варива и 

прилпге; 

припрема намирница за варива и 

прилпге; 

пбликује ппврёе; 

уермишки пбраѐује ппврёе; 

припрема варива и прилпге; 

сервира варивп и прилпге; 

декприще варива и прилпге. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

припрема намирница за варива и 

прилпге; 

пбликује ппврёе; 

уермишки пбраѐује ппврёе; 

припрема варива и прилпге; 

сервира варивп и прилпге; 

декприще варива и прилпге. 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
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Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна  

 

ИСХРАНА 

ЛИТЕРАТУРА:  Исхрана за I разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле: пбразпвни прпфил кпнпбар, Завпд за учбенике Бепград 2014. гпдине, ауупри: 

Бранка П.Трбпвиё, Мира Никплиё, Слпбпданка Банкпвиё Паунпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ИСХРАНА 

 

 

 

Хранљиве мауерије 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

хранљивим мауеријама 

и енергеускпј 

вреднпсуи живпуних 

намирница 

-разликује ппјмпве хране и исхране и 

оихпве улпге;   

-пбјасни улпгу ппјединих хранљивих 

мауерија у прганизму;  разликује 

намирнице пп ппреклу; 

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница биљнпг ппрекла 

у исхрани,   

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница живпуиоскпг 

ппрекла у исхрани;   

-наведе преднпсуи уппуребе прганских 

прпизвпда у људскпј исхрани;   

-разликује ппјмпве прганске и 

кпнвенципналне хране, наведе ризике 

уппуребе генеуски мпдификпване 

хране;   

израшуна енергеуску вреднпсу 

ппјединих намирница 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-Есуеуишка кпмпеуенција 

-Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

-Кпмуникација 

-Кпмпеуенција за ушеое 

 

Услуживаое, 

здравсувена кулуура, 

пснпве куварсува 

 

 

 

 

Правилна исхрана 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

принципима правилне 

исхране и ппуребама у 

-наведе принципе правилне исхране;   

-набрпје узрпке неправилне исхране;   

-пбјасне ппследице неправилне 

исхране;  

- израшуна индекс ухраоенпсуи (БМИ); 

 сасуави дневни пбрпк 
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 исхрани 

 

Квареое намирница 

и кпнзервисаое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п квареоу 

намирница и меупдама 

кпнзервисаоа  

-набрпје најшещёе узрпке квара 

намирница;   

-пбјасне услпве ппд кпјима насуаје 

квареое намирница;  

-наведе нашине смаоеоа ризик 

квареоа намирница;   

-наведе нашине пшуваоа (намирница);   

-ппище меупде кпнзервисаоа 

намирница; 

 -наведе мпгуёе узрпшнике и нашине 

урпваоа хранпм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ. 1.6.2, БИ.1.6.3 

Средои нивп: БИ.2.6.3, БИ.2.6.4 

Напредни нивп: БИ.3.2.1 

 

ПРПФЕСИПНАЛНА ПРАКСА 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград,  М. Вукиё,М. Ппруиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Прпфесипнална 

пракса-куварсувп 

 

         Фпндпви и спспви 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

фпндпва и спсева; 

 

 Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

- Здравсувена кулуура 

- Исхрана 

- Хемија 

- Пснпве услуживаоа 

- Наципналне кухиое 

- Екпнпмика и 

 

дефинище фпндпва- 

спспве; 

наведе врсуе фпндпва- 

спспва; 
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 разликује нпрмауиве  

за фпндпве- спспве; 

пписује нашине 

припреме намирница 

за фпндпве- спспве; 

наведе примену 

фпндпва у куварсуву; 

наведе примену 

фпндпва-спспва; 

кпмбинује уехнике 

уермишке пбраде; 

припреми фпндпве- 

спспве; 

пдржава јела дп 

сервираоа; 

сервира фпндпве-

спспве 

кпмбинује спспве са 

јелима; 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

прганизација 

угпсуиуељскп 

уурисуишких предузеёа 

 

Салауе 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему и 

издаваое салауа; 

. 

 

 

дефинище салауе;  

наведе врсуе салауа; 

наведе врсуе ппврёа за 

припрему салауа; 

ппзнаје нпрмауиве  за 

салауе;  

припреми намирнице 

за салауе;  

уермишки пбраѐује 

намирница за салауе;  

припреми салауе; 

сервира салауе; 

 декприще салауе. 

 

Прилпзи и варива 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

дефинище прилпге и 

варива; 

разликује врсуе 
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варива и прилпга; 

 

 

прилпга и варива; 

ппище нашин 

припремаоа 

намирнница за варива 

и прилпге; 

уермишки пбраѐује 

ппврёе; 

припрема варива и 

прилпге; 

сервира варивп и 

прилпге; 

декприще варива и 

прилпге. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна  

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУВАР II РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за други разред (Едука или ЗУНС), Д.Живкпвиё Теприја коижевнпсуи, Правппис, щкплскп изаое,  Суанпјишё-Ппппвиё Грамауика 

српскпг језика  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Барпк, калсицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

-Барпк и класицизам; ппеуика, 

главни 

предсуавници у нащпј и 

еврппскпј коижевнпсуи 

Уппзнаваое са 

еврппским 

кулуурним, духпвним 

и 

мисапним 

уенденцијама 

Ушеник: 

-зна пдлике 

прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у 

коижевнпсуи 

- преппзна на 

 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Исуприја 

умеунпсуи, 

исуприја, 

гепграфија 
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-Мплијер: „Тврдица“ 

- Прпсвеуиуељсувп у Еврппи и 

кпд нас 

- Коижевнп - прпсвеуиуељски 

рад Дпсиуеја 

Пбрадпвиёа 

- Дпсиуеј Пбрадпвиё: „Живпу и 

прикљушенија“ 

(пдлпмци) 

- Јпван Суерија Ппппвиё: 

„Тврдица“ (пдлпмци) 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

17. и 18. века и 

оихпвим 

ууицајима на српску 

коижевнпсу. 

Разликпваое праваца 

меѐуспбнп према 

идејнпј  пснпви 

пбраѐеним делима 

пдлике 

прпсвеуиуељсува 

- пбјащоава знашај 

Дпсиуејевпг рада за 

српску кулууру и 

коижевнпсу 

-прави паралелу у 

пбради исуих мпуива у 

еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

-увиѐа слишнпсуи и 

разлике  идејних пснпва 

праваца 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

Рпмануизам 

-Рпмануизам у Еврппи и кпд 

нас (ппјам, 

пспбенпсуи, знашај, 

предсуавници) 

- Пущкин: „Евгеније Поегин“ 

(пдлпмак) 

- Хајне: „Лпрелај“ или Щ. 

Пеуефи: „Слпбпда 

свеуа“ 

- Вук Карачиё - рад на рефпрми 

језика и 

правпписа, рад на сакупљаоу 

нарпдних 

умпувприна, лексикпграфски 

рад 

- Знашај 1847. гпдине 

- Пеуар Пеурпвиё Оегпщ: 

Хуманисуишкп- 

филпзпфске мисли „Гпрскпг 

вијенца“ (уумашеое 

гнпмских израза пп избпру) 

 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи. 

 

 

 

 

-наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва 

дела 

- упшава и пбразлаже 

пдлике рпмануизма 

- изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи 

суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

- преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и 

разуме/ппщуује 

кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 
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- Бранкп Радишевиё: „Кад 

млидија` умреуи“ 

- Ђура Јакщиё: „На Липару 

Јпван Јпванпвиё Змај: „Ђулиёи“ 

и „Ђулиёи 

увепци“ (избпр) 

 Лаза Кпсуиё: „Santa Maria 

della Salute“ 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи 

ИКТ зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

Реализам 

-Реализам у Еврппи и кпд нас 

(ппјам, пспбенпсуи, 

знашај, предсуавници) 

- Балзак: „Шиша Гприп“ 

(пдлпмци пп избпру) 

- Гпгпљ : „Ревизпр“ (пдлпмак) 

- Милпван Глищиё: „Глава 

щеёера“ 

- Лаза Лазаревиё: „Веуар“ 

- Радпје Дпманпвиё: „Данга“ 

- Симп Мауавуљ: „Ппвареуа“ 

- Бранислав Нущиё: „Гпсппѐа 

минисуарка“ 

- Впјислав Илиё: „Сивп, 

сумпрнп небп“ 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

реализма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

- дефинище пдлике 

реализма и преппзна их 

на 

пбраѐеним коижевним 

делима 

-уумаши умеунишки свеу 

и суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених 

дела 

Правппис 

Сппјенп и пдвпјенп писаое 

реши 

(писаое брпјева и изведеница 

пд оих, писаое 

заменица и заменишких 

прилпга, сппјеви предлпга и 

других решци, глагпли и решце, 

писаое негације) 

Пснпвна правила сппјенпг, 

пплуслпженишкпг и 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

Примеоује правила 

пдвпјенпг и сасуављенпг 

писаоа реши 

у складу са језишкпм 

нпрмпм. 
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пдвпјенпг писаоа пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

Мрфплпгија са увпрбпм реши 

-Мпрфплпгија у ужем смислу 

- Врсуе реши 

-Именске реши и оихпве 

грамауишке кауегприје 

- Глагпли. Грамауишке 

кауегприје глагпла 

-Прилпзи, предлпзи, везници, 

решце, узвици 

- Пснпвни ппјмпви п извпѐеоу 

реши 

- Пснпвни ппјмпви п увпрби 

слпженица и 

пплуслпженица. 

-Прпцена псуваренпсуи исхпда 

Кулуура језишкпг изражаваоа 

- Лексишке вежбе 

- Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

- Писаое весуи, извещуаја, 

инуервјуа и других 

пблика нпвинарскпг 

изражаваоа 

-Милууин Миланкпвиё: „Крпз 

васипну и векпве 

 

Сисуемауизпваое 

знаоа п 

врсуама реши, 

оихпвим 

пблицима и пснпвним 

правилима граѐеоа 

реши 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и 

правпписа 

примеоује у усменпм 

и 

писанпм изражаваоу 

у 

складу са језишкпм 

нпрмпм, 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

-изражава 

размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и 

ппјавама кпје намеёу 

коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

-усаврщава суил и 

писменпсу у пднпсу на 

преухпдни разред 

- Пдреѐује врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

-уппуребљава у усменпм 

и писанпм изражаваоу 

пблике 

реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

. преппзнаје прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

- преппзнаје пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Изражава размищљаоа 

и криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама 

кпје намеёу коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

- примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

-усаврщип је језик , суил 

и писменпсу писмених 

задауака у пднпсу на 

преухпдни разред 



 1633 

каракуерисуика 

дпминануних праваца 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа …..  

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living 

history 

-усвајаое 

грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

уексу – ушеник  уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би исказап 

свпје мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и приша 

п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 − ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник уме да планира време за 

ушеое и да прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у щкпли и 

заједници афирмище дух уплеранције, 

равнпправнпсуи и дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и сараднике, а 

дискусију заснива на аргуменуима. 

Уме јаснп да искаже пдреѐени 

садржај, усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама сиууације: ппщуује 

жанрпвске каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу дужине, намену 

презенуације и ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; упшава 

сурукууру градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и елабприра пснпвне 

идеје. 

 Акуивнп дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и писана, 

неппсредна и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп инуернеуа). Кприсуи 

Српски језик 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and 

boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

мпдалне глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују 

п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј 

ппрпдици и 

пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из 

уексуа иизрази  свпј суав на 

дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе упууе и 

инфпрмације и ппдржи 

краёи разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да примени 

мпдалне глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни да 

гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for 

a story 

 

 

-Усвајаое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и изрази изјаве везане за 

псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и кприсуи прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, Past 
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- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и 

анализа неппзнаупг 

уексуа, кап и 

коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг 

за псеёаоа) 

-разгпвпр п 

пмиљеним писцима 

и коигама 

Continuous, Past Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи грамауишке 

и лексишке сурукууре 

пбраѐене на шасу упкпм 

разгпвпра и дискусије п 

аууприма и коижевним 

делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из уексуа иизрази  свпј суав 

на дауу уему. (Dr Jekyll and Mr 

Hyde, The Shepherd boy) 

U10 Our 

interactive world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п 

мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа 

инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

-Ушеник акуивнп кприсуи 

пасив глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке изразе и - 

примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

мпдерних уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжение 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву  

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 
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врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 
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Unit 11 Life`s 

what you make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present 

Perfect Continuous и 

ппреди га са другим 

глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п 

биуним дпгаѐајима у 

оихпвпм живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п 

ппрпдици, усвајаое 

впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

-Ушеник усваја и акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous, и ппреди га са 

другим глагплским 

временима везаним за 

прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији везанпј 

за ппрпдицу, и да искаже 

свпје мищљеое. Ушеник је 

акуивнп применип градивп 

из предхпднп пбраѐених 

пбласуи  

-Примени временске клаузе  

-Примени предвиѐене 

лексишке сурукууре 
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у 

свпјим изјавама и 

свакпдневнпм 

гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних 

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј 

фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе у 

свпм свакпдневнпм гпвпру, 

али и крпз писане радпве.  

-Ушеник усваја впкабулар 

крпз анализу уексуа The 

wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи Земљи и 

галаксији у кпјпј се пна 

налази. 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: 

25. Крсманпвиё, Б., Беркпвиё,Л.,  (1999):Теприја и метпдика физичкпг васпитаоа.Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

26. Крсманпвиё, Б. (1996): Час физичкпг вежбаоа.Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

27. Ниёин,Ђ. (2000).Антрпппмптприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

28. Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

29. Тпншев, И. (2001): Атлетика – техника и пбучаваое. 

30. Рубин, П. (1999).Кпшарка – метпдика и техника. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Ф
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  В
 А

 С
 П

 И
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 А
 О

 Е
 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

Суeпeнoвaоe и 

кoрeнoвaоe 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa суeпeнoвaоa и 

кoрeнoвaоa 

 

Врщи суeпeнoвaоe сa 

цeлим eкспoнeнуoм и 

примeни их у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

Примeни oсoбинe 

кoрeнoвaоa и 

суeпeнoвaоa у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

1) Гeoгрaфиja 

2) Пoслoвнa 

инфoрмaуикa 

3) Кувaрсувo  

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

Квaдрaунe jeднaшинe и 

квaдрaунa функциja 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa пoурeбних зa 

рeщaвaоe квaдрaуних 

jeднaшинa и нejeднaшинa 

и скицирaоe и aнaлизу 

грaфикa квaдрaуних 

функциja 

 

Пoзнaje oбрaзaц зa 

рeщaвaоe квaдрaунe 

jeднaшинe и примeоуje гa 

нa рaзлишиуe слушajeвe 

Oдрeѐуje прирoду рeщeоa 

квaдрaунe jeднaшинe 

Рaсуaвљa квaдрaуни 

уринoм нa шиниoцe 

Рeщaвa квaдрaуну 

нejeднaшину 

Eкспoнeнциjaлнa функциja Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa зa рaзумeвaоe 

eкспoнeнциjaлних и 

рeщaвaоe jeднoсуaвних 

eкспoнeнциjaлних 

jeднaшинa 

Прикaжe уaбeлaрнo и 

грaфишки eкспoнeнциjaлну 

функциjу 

Рeщaвa jeднoсуaвнe 

eкспoнeнциjaлнe 

jeднaшинe  

Пoлиeдри 

 

 

Суицaоe знaоa o 

пoлиeдримa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину призмe 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину пирaмидe 
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Oбрунa уeлa 

 

 

суицaоe знaоa o 

oбруним уeлимa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину вaљкa 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину купe 

Изрaшунa зaпрeмину  и 

пoврщину лoпуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.2. Израшунава вреднпсу брпјевнпг израза у кпме се ппјављују сабираое, пдузимаое, мнпжеое, дељеое, суепенпваое и кпренпваое и при 

упме пп ппуреби кприсуи калкулаупр или пдгпварајуёи спфувер. 

2.МА.1.2.3. Израшунава и прпцеоује ппврщине и запремине гепмеуријских уела у прпсупру, кприсуеёи фпрмуле 

2.МА.1.3.3. Анализира графишки предсуављене функције (пдреѐује нуле, знак, инуервале мпнпупнпсуи, ексуремне вреднпсуи и уумаши их у реалнпм 

кпнуексуу). 

Средои нивп: 

2.МА.2.1.7. Рещава квадрауне и једнпсуавне раципналне неједнашине. 

Напредни нивп: / 

 

ЕКПЛПГИЈА  И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ЕКПЛПГИЈА И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА,ВЕЉКП ТЕРЗИЈА,ИВП САВИЋ,ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ,БЕПГРАД 

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕКПЛПГИЈА 

И ЗАЩТИТА 

ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 

ПСНПВНИ 

ППЈМПВИ И 

ПРИНЦИПИ   

ЕКПЛПГИЈЕ 

прпщириваое знаоа п 

предмеуу 

исураживаоа и знашају 

екплпгије,схвауаое 

сурукууре бипсфере и 

дефинище предмеу 

исураживаоа и знашај 

екплпгије,уме да 

набрпјипснпвне сурукуурне 

елеменеуне 

кпмпеуиције за 

целпживпунп 

ушеое,кпмуникација,дигиу

ална 

кпмпеуенција,сарадоа,ре

биплпгија,гепграфија,здравсуве

на кулуура 
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екпсуема кап и 

прпцеса кпји се 

пдигравају у 

оима,разумеваое 

знашаја 

бипдиверзиуеуа 

бипсфере,дефинище пснпвне 

екплпщке ппјмпве и 

прпцесе,пбјасни прпцесе у 

екпсисуему,пбјасни знашај 

бипдиверзпуеуа,анализира 

межуспбне пднпсе 

прганизама,бипгепхемијске 

циклусе у бипсфери,уувѐује 

знашај бипдиверзиуеуа за 

ппсуанак живпуа. 

щаваое прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здрављу 

 

ЖИВПТНА 

СРЕДИНА И 

ПДРЖИВИ 

РАЗВПЈ 

 

загаѐиваое и защуиуа 

живпуне средине-

ппјам извпри и врсуе 

загаѐиваоа живпуне 

средине.ппјам 

екпупксикплпгије.разу

меваое знашаја 

разлишиуих пблика 

защуиуе и 

унапреѐиваоа 

живпуне 

средине.развијаое 

свесуи п ппследицама 

загаеоа живпуне 

средине. 

разуме,зна да пбјасни извпре 

и врсуе загаѐеоа живпуне 

средине-

ваздуха,впде,земљищуа,кап и 

оихпву защуиуу.пбјасни 

загаѐиваое и защуиуу 

хране.пбјасни радипакуивнп 

загаѐеое и мере 

защуиуе.пбјасни буку кап 

пблик загаѐеоа и мере 

защуиуе.прпцени ппследице 

загаѐиваоа живпуне 

средине.прпцени ппследице 

загаѐеоа-глпбалне климауске 

прпмене. 

ЕКПЛПЩКА 

КУЛТУРА 

разумеваое знашаја и 

нашина пдржаваоа 

лишне 

хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра.разумеваое 

знашаја правилне 

уппуребе 

прпизвпда,разумевао

е разлишиуих ууицаја 

на здравље. 

разуме знашај пдржаваоа 

лишне хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра,пбјасни знашај 

уппуребе прпизвпда у складу 

са декларацијпм,пбјасни 

нашине и знашај пдлагаоа 

пупада.ппзнаје пснпвне 

бплесуи и оихпве 

изазиваше,наведе негауивне 

ууицаје из сппљащое средине 
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на здравље шпвека.прпцени 

знашај уппуребе 

бипразградивих 

амбалажа,прпуумаши ууицајр 

суреса и буке,психпакуивних 

супсуанци,брзе хране и 

физишке акуивнпсуи на 

здравље шпвека. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални пблик рада,инуеракуивна насуава,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,дијалпщка,илусурауивна,презенуација 

Насуавна средсува:ушипница,креда,уабла,слике,панпучбеник,инуернеу 

 

 

 

 

 

КУВАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА:Супе и шпрбе(М.Вукиё,М.Ппруиё),Тппла Предјела(М.Вукиё,М.Ппруиё),Гпупва Јела(М.Вукиё,М.Ппруиё) Куварсувп(П.Пеурпвиё) 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Куварсувп 

( вежбе) 

 

 

Бисуре и гусуе супе и 

шпрбе 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

бисурих и гусуих супа и 

шпрби 

 

Дефинище бисуре и 

гусуе супе, шпрбе; 

Навпди врсуе бисурих 

и гусуих супа, шпрба; 

Разликује нпрмауиве и 

за бисуре и за гусуе 

супе, шпрбе 

Израѐује пснпвне 

калкулације за бисуре 

• Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

 Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

Исхрана 

Хигијена хране 

Здравсувена кулуура 

Екплпгија 
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и гусуе спе, шпрбе и 

оихпве дпдауке; 

Пписује нашин 

припреме намирница 

за бисуре и гусуе супе и 

шпрбе; 

Припрема гусуих и 

бисурих супа и шпрби; 

Разликује дпдауке за 

бисуре и гусуе супе и 

шпрбе; 

Пдржава јела дп 

сервираоа; 

Сервира припремљена 

јела; 

Декприще 

припремљена јела 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве 

групе. 

 Бира суил живпуа 

имајуёи на уму дпбре 

суране и ризике упг 

избпра (нпр. акуивнп 

бављеое сппрупм, 

вегеуаријанска 

исхрана).  

 

 

 

Тппла  предјела 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

упплих предјела; 

 

Дефинище уппла 

предјела; 

Разликује врсуе упплих 

предјела; 

Разликује рецепууре за 

уппла предјела 

Израѐује пснпвне 

калкулације за уппла 

предјела: 

Припрема намирница 

за уппла предјела; 

Припрема уппла 

предјела; 

Шува дп сервираоа 

уппла предјела; 

Декприще уппла 

предјела; 

Гпупва Јела  

 

Дефинище гпупва јела; 

Групище гпупва јела; 
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Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

гпупвих јела; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација 

Ппзнаје нпрмауив и 

израѐује пснпвне 

калкулације за гпупва 

јела; 

Припрема намирнице 

за гпупва јела; 

Примени видпве 

уермишке пбраде 

намирнице; 

Кприсуи фпндпве у 

припреми јела; 

Припрема гпупва јела; 

Пдржава 

припремљенп гпупвп 

јелп дп сервираоа; 

Сервира гпупва јела; 

Декприще гпупва јела; 

 

Наципнална  јела 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

наципналних јела; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација 

Дефинище наципнална 

јела; 

Разликује нпрмауив за 

пдреѐена наципнална 

јела; 

Припрема намирнице 

и израѐује пснпвне 

калкулације за 

наципнална јела; 

Припрема наципнална 

јела; 

 

 

Пешеоа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и  

издаваое пешеоа 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација 

Разликује нпрмауиве и 

израѐује пснпвне 

калкулације за пешеоа; 

Припрема намирнице 

за пешеоа; 

Ппище нашин 

припреме пешеоа; 

Припрема сафу за 
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пешеое; 

Сервира пешеое; 

Декприще пешеое; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик,Тимски пблик рада 

Насуавне меупде:Меупда демпнсурације,Меупда пракуишних радпва,Дијалпщка меупда 

Насуавна средсува; Табла,Хамер папир,Инуернеу,Презенуације,Маркер,креда,Кухиоа 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник ,”Супе и шпрбе” М.Вукиё,М.Ппруиё, “Тппла предјела” М.Вукиш,М.Ппруиё, “Гпупва јела”, М.Вукиё,М.Ппруиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

КУВАРСТВП-пракуишна 

насуава 

 

Супе и шпрбе 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за припрему,примену и 

сервираое бисурих и 

гусуих супа и шпрби. 

Псппспбљаваое ушеника 

за израду пснпвник 

калкулација 

Правилна примена 

ивенуара за прављеое 

супа и шпрби 

Правилна уппуреба 

намирница 

Правилна уермишка 

пбрада 

Припрема супа и 

шпрби 

Шуваое 

Сервираое и 

декпрација 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Исхрана 

Услуживаое 

Ппзнаваое рпбе 

Хемија 

 

 

Тппла предјела 

Псппспбљаваое ушеника 

за припрему,примену и 

издаваое упплих 

предјелаПсппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација 

Правилан избпр 

ивенуара 

Правилан избпр 

намирница 

Правилан уурпщак 

намирница 

Припрема упплих 

предјела 
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Шуваое упплих 

предјела 

Сервираое и 

декпрација 

Гпупва јела  

Псппспбљаваое ушеника 

за припрему,примену и 

издаваое гпупвих 

јела.Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација 

 

 

Правилна уппуреба 

ивенуара и намирница 

за примену  гпупвим 

јелима 

Ппзнаваое уермишке 

пбраде за припрему 

гпупвих јела 

Припрема гпупва јела 

Шуваое гпупвих јела 

Сервираое 

Декпрација гпупвих 

јела 

 

Наципнална јела 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за припрему,примену и 

сервираое наципналних 

јела 

Припрема ивенуара и 

намирница  

Ппзнаваое уермишке 

пбраде за припрему 

наципналних јела 

Припрема 

наципналних јела 

Шуваое 

Сервираое и 

декпрација 

наципналних јела 

 

Пешеоа 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за припрему,примену и 

сервираое пешеоа 

Припрема ивенуара 

ппуребнпг за пешеоа 

Припрема пешеоа 

Шуваое пешеоа 

Сервираое и 

декприсаое пешеоа 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада:Групни и индивидални пракуишни нашин рада 

Насуавне меупде:Дијалпщка меупда,мпнплпщка меупда,пракуишнп ппказиваое 

Насуавна средсуваПреппрушена лиуерауура, 

 

ЕКПНПМИКА ТУРИСТИШКИХ И УГПСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

ЛИТЕРАТУРА: Екпнпмика и прганизација предузеёа за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Љиљана Кпсар, издаваш : Завпд за 

учбенике, Бепград, 2007 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

К
А

 Т
У

Р
И

С
ТИ

Ш
К

И
Х

 И
 У

ГП
С

ТИ
ТЕ

Љ
С

К
И

Х
 П

Р
ЕД

У
ЗЕ

Ћ
А

 Ппјмпвнп пдреѐеое 

екпнпмике и 

прганизације 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

екпнпмикпм и пргани- 

зацијпм предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище екпнпмику кап 

науку 

-дефинище прганизацију кап 

науку 

-ппзнаје циљеве изушаваоа 

екпнпмике и прганизације пре- 

дузеёа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

Ппслпвна екпнпмија, 

рашунпвпдсувп, пснпве 

ууризма и 

угпсуиуељсува, 

предузеунищувп 

Ппјам угпсуиуељскп-

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

угпсуиуељскп-уурисуи- 

шким предузеёима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище угпсуиуељскп и 

уурисуишкп предузеёе и оихпве 

задауке 

-ппзнаје каракуерисуике угпсуи- 

уељскпг и уурисуишкпг 

предузеёа 

Средсува 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

ппслпвним средсувима 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

шкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище средсува угпсуиуе- 

љскпг и уурисуишкпг предузеёа 

-ппзнаје пблике и ампруизацију 

пснпвних средсуава 

-ппзнаје пблике пбруних 

средсу. 
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Извпри средсуава 

Уппзнаваое ушеника са 

извприма средсуава 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

шкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище извпре средсуава 

-разликује сппсувене и ууѐе 

извпре средсуава 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

 

Расхпди 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

расхпдима предузеёа и 

калкулацијпм цене 

прпизвпда и услуга 

у ууризму и 

угпсуиуељсуву 

 Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище уурпщке, урпщкпве 

и расхпде предузеёа 

-разликује ппјмпве: уурпщке, 

урпщкпве и расхпде предузеёа 

-ппзнаје врсуе урпщкпва 

-ппзнаје каракуерисуике урпщк. 

-израѐује калкулацију 

-разликује врсуе калкулација 

-ппзнаје специфишнпсуи пбра- 

шуна урпщкпва и ууврѐиваое 

цена у ууризму и угпсуиуељсуву 

Резулуауи рада и 

расппдела 

Уппзнаваое ушеника са 

резулуауима рада и 

расппделпм 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище укупан прихпд 

-разликује прихпде предузеёа 

-ууврѐује резулуауе предузеёа 

-ппзнаје нашин расппреѐиваоа 

резулуауа предузеёа (дпбиуак, 

губиуак) 

Мерила успещнпсуи 

ппслпваоа 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

мерилима успещнпсуи 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище мерила успещнпсуи 

-ппзнаје прпдукуивнпсу рада 

-ппзнаје екпнпмишнпсу рада 

-ппзнаје ренуабилнпсу рада 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да дефинище 
предмеу прпушаваоа, ппделу 
и знашај, гепграфије  
- Ушеник мпже да пбјасни 
месуп гепграфије у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашајууурисуишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 П
р

п
су

п
р

 и
 у

ур
и

за
м

 Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима 
уурисуишке 
гепграфије и п 
елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
наведе елеменуе уурисуишких 
креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима уурисуишке гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
уурисуишка креуаоа 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
вр

ед
н

п
су

и
 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва свпјсува 
наведе врсуе уурисуишких 
вреднпсуи 
наведе каракуерисуике 
прирпдних и анурпппгених 
уурисришких вреднпсуи 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

 

 С
ап

б
р

аё
ај

 и
 у

ур
и

за
м

 Усвајаое знаоа п 
улпзи спбраёаја у 
ууризму и оихпвпј 
узајамнпј 
ппвезанпсуи  

наведе врсуе спбраёаја 
ппзнаје преднпсуи и 
недпсуауке ппјединих врсуа 
сапбраёаја 
пбјасни улпгу спбраёаја у 
ппвезиваоу мауишних и 
уурисуишких месуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу спбраёаја у ууризму и оихпву узајамну 
ппвезанпсу. Наведи и лпцира на каруи прирпдне уурисуишке вреднпсуи; Упшава анурпппгене 
уурисуишке вреднпсуи. 
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 Ф

ак
уп

р
и

  у
ур

и
су

и
шк

и
х 

кр
еу

ао
а 

Анализа ууицаја 
екпнпмских и 
пплиуишких,прганиза
ципних и кулуурних 
факупра на развпј 
ууризма 

наведе ппделу факупра 
уурисуишких креуаоа 
преппзна ууицај факупра на 
мауишна и уурисуишка месуа 
примени знаое п факуприма 
на уурисуишке десуинације  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје ууицај факупра на мауишна и уурисуишка месуа; 
Примеоује знаое п факуприма на уурисуишке десуинације 
 
 
 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

а 
кр

еу
ао

а 
и

 
уу

р
и

су
и

шк
и

 п
р

ав
ц

и
 

Суицаое знаоа п 
пблицима, врсуама и 
правцима 
уурисуицких креуаоа 

дефинище уурисуишкп 
креуаое 
разликује врсуе уурисуишких 
креуаоа 
ппище ппједине пблике 
уурисуишких креуаоа 
ппище правце уурисуишких 
креуаоа 
ппзнаје најважније правце 
уурисуишких креуаоа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце уурисуицких креуаоа преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

и
 

л
п

ка
л

и
уе

уи
, м

ес
уа

, 
ц

е
н

ур
и

  и
 р

ег
и

је
 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпвима 
уурисуишки 
лпкалиуеу, месуп, 
ценуар и регија 
 

наведе пспбенпсуи 
уурисуишкпг лпкалиуеуа, 
месуа, ценура и регије 
разликује ппјмпве лпкалиуеу, 
месуп, ценуар и регија 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 
наведи пспбенпсуи уурисуишкпг лпкалиуеуа, месуа, ценура и регије 

 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 Е

вр
п

п
е 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима Еврппе 

именује прирпдне уурисуишке 
регије Еврппе и укаже на 
оихпв пплпжај 
пписује ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
уурисуишких регија Еврппе  
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација  
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи уурисуишких 
регија Еврппе  
издваја специфишнпсуи 
уурисуишких регија Еврппе 
анализира узрпке и 
ппследице ауракуивнпсуи и 
развијенпсуи ппјединих 
уурисуишких регија Еврппе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи Еврппе 
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 П
су

ал
е 

уу
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 с

ве
уа

 
 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима псуалих 
уурисуишких регија 
свеуа 

именује псуале  уурисуишке 
регије свеуа и укаже на 
оихпв пплпжај 
ппище ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
псуалих уурисуишких регија 
свеуа 
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација 
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа  
издвпји специфишнпсуи 
псуалих уурисуишких. регија 
свеуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа 

 С
ав

р
ем

ен
и

 
ур

ен
д

п
ви

 и
 

п
ер

сп
ек

уи
ве

 

р
аз

вп
ја

 у
ур

и
зм

а 

Разумеваое 
меѐуспбнпг ууицаја 
ууризма и 
гепграфске средине  

пбјасни ууицај ууризма на 
гепграфску средину 
наведе примере ппзиуивних 
и негауивних ууицаја ууризма 
на гепграфску средину 
наведе савремене урендпве у 
ууризму 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи меѐуспбне ууицаје ууризма и гепграфске средине 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја  
- Здравсувенп васпиуаое  
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ППЗНАВАОЕ ЖИВПТНИХ НАМИРНИЦА 

ЛИТЕРАТУРА: Супјанка Калиниё, Милпрад Јпванпвиё, Ппзнаваое рпбе за 3. и 4. разред- кулинарски уехнишар и 2. и 3. разред-кувар и ппсласуишар, 

Завпд за учбенике, Бепград 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ППЗНАВАОЕ 

ЖИВПТНИХ 

НАМИРНИЦА 

Пснпвни сасупјци 

прехрамбених 

прпизвпда 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним 

каракуерисуикама 

живпуних намирница 

Наведе и пбјасни пснпвне 

каракуерисуике живпуних 

намирница 

Преппзна квалиуеуне пд 

неквалиуеуних намирница 

Наведе нашине пцене квалиуеуа 

живпуних намирница 

Набрпји суандарде квалиуеуа и 

пбјасни какп се примеоују у 

пракси 

Наведе улпгу хранљивих мауерија 

и оихпве пснпвне 

каракуерисуике 

Наведе пснпвне сасупјке 

прехрамбених прпизвпда 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Рещаваое прпблема 

Вещуина сарадое 

Брига за здравље 

Екплпщка 

кпмпеуенција 

Предузеунишка 

кпмпеуенција 

 

Хемија 

Биплпгија 

Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

Исхрана 

Куварсувп 

Здравсувена кулуура 

Жиуарице  

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппзнају 

пснпвне врсуе и 

каракуерисуике 

жиуарица, млинских и 

пекарских прпизвпда 

Преппзна врсуе жиуарица и 

пбјасни оихпв знашај у исхрани 

Наведе уиппве бращна и пбјасни 

оихпве пснпвне каракуерисуике 

Правилнп ускладищуава и шува 

жиуарице и млинске прпизвпде 

Пцени квалиуеу бращна и изврщи 

припрему за уппуребу у куварсуву 

Пбјасни прпцес прпизвпдое 

хлеба, пецива и уесуенина 

Наведе врсуе пекарских 

прпизвпда у прпмеуу 

Правилнп ускладищуава пекарске 
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прпизвпде 

Преппзна бплесуи и мане хлеба 

Ппврёе и зашини Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним врсуама и 

пспбинама ппврёа, 

оихпвпм хранљивпм и 

уппуребнпм вреднпщёу 

Псппспбљаваое 

ушеника да преппзнају 

врсуе зашина и правилнп 

их кприсуе у куварсуву 

 

 

Дефинище ппврёе 

Наведе пснпвне врсуе ппврёа и 

пбјасни оихпве каракуерисуике 

Преппзна квалиуеунп пд 

неквалиуеунпг ппврёа 

Набрпји суандарде у ппгледу 

квалиуеуа ппврёа 

Пбјасни хранљиву и биплпщку 

вреднпсу ппврёа 

Правилнп ускладищуава и шува 

ппврёе пд квареоа 

Преппзна јесуиве гљиве и пбјасни 

оихпву хранљиву вреднпсу 

Правилнп кприсуи ппврёе и 

гљиве 

Преппзна зашине и пбјасни 

оихпву примену у куварсуву 

Наведе ппреклп зашина и оихпв 

знашај у исхрани 

Правилнп ускладищуава зашине и 

преппзнаје квалиуеуне пд 

неквалиуеуних 

Технплпгија меса 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвним врсуама и 

пспбинама меса, 

оихпвпм хранљивпм и 

уппуребнпм вреднпщёу 

Дефинище хемијски сасуав меса и 

прганплепуишка свпјсува меса 

Ппище прпмене на месу упкпм 

суајаоа 

Ппище нашин кпнзервисаоа меса, 

урансппру и складищуеое меса 

Наведе прпмене на месу кпд 

припремаоа јела: куваоа, 

динсуаоа, пешеоа и пржеоа 

Разликује месп перади, риба, 

дивљаши 

Наведе врсуе кпбасица, ппище 
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нашин прпизвпдое, мане и 

складищуеое кпбасица 

Ппище сувпмеснауе прпизвпде 

Млекп, јаја, масуи и 

уља 

 

 

Унапреѐиваое знаоа п 

свпјсувима млека, јаја, 

масуи и уља 

Дефинище хемијски сасуав, нашин 

пбраде, хлаѐеоа и кпнзервисаоа 

млека 

Наведе киселп-млешне 

прпизвпде: јпгуру, киселп млекп, 

кефир и кумис 

Ппище прпизвпде пд млека: 

павлака, маслац, кајмак, сиреви и 

маслп 

Наведе граѐу и сасуав и 

класификацију јаја у прпмеуу 

Ппище прпизвпдоу , врсуе и 

складищуеое масуи и уља 

 

Пиёа и впёе Суицаое знаоа п 

пснпвним врсуама и 

пспбинама пиёа 

Суицаое знаоа п 

врсуама, пспбинама, 

хранљивпј и уппуребнпј 

вреднпсуи впёа 

Наведе класификацију пиёа 

Ппище пспбине прирпдних вина 

Наведе специјална вина 

Ппище пдлике пива 

Дефинище прирпдне и 

мирищљаве ракије 

Наведе врсуе и примену ликера у 

кулинарсуву 

Наведе врсуе и примену 

безалкпхплних пиёа у 

кулинарсуву 

Ппище средсува за уживаое 

кафу, шај и какап 

Наведе пдлике, хемијски сасуав и 

хранљиву вреднпсу впёа 

Ппище браое, урансппру и 

складищуеое впёа 

Дефинище врсуе впёа 

Ппище кпнзервисаое впёа 
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Мауерије за 

заслаѐиваое 

Суицаое знаоа п 

мауеријама за 

заслаѐиваое 

Дефинище квалиуеу и ппище 

свпјсува меда 

Пбјасни дпбијаое меда 

Дефинище квалиуеу щеёера и 

ппище оегпва свпјсува 

Наведе нашин складищуеоа 

щеёера 

Преппзна и ппище уппуребу 

вещуашких мауерија за 

заслаѐиваое. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, уимски, рад у пару 

Насуавне меупде: вербалне, мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпване, рещаваое прпблема 

Насуавна средсува: учбеник, сурушна лиуерауура, инуернеу-инфпрмације, слике, цруежи, панпи, уабла креда, флпмасуери 

 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: КУВАР III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за уреёи разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

Р
П

С
К

И
 

ЈЕ
ЗИ

К
 И

 К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 
  Мпдерна 

Пдлике симбплизма и 

импресипнизма 

-Щарл Бпдлер: „Албаурпс“ 

-Бпгдан Ппппвиё: 

„Предгпвпр Ануплпгији 

нпвије српске 

лирике“ 

Уппзнаваое са 

пснпвним 

пдликама мпдерне, 

предсуавницима и 

оихпвим 

делима 

Ушеник: 

-навпди пдлике правца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

-разликује идејне пдлике 

Ушеник: 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

Исуприја, ликпвна 

кулуура, гепграфија 
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- Алекса Щануиё: „Веше на 

щкпљу “ 

-Јпван Душиё: „Благп цара 

Радпвана“ (избпр) или 

песма 

пп избпру 

- Милан Ракиё: „Дплап“ 

или „Јасика“ 

- В. П. Дис: „Мпжда спава“ 

или С. Пандурпвиё: 

„Свеукпвина“ 

- Б. Суанкпвиё: делп пп 

избпру 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

праваца један пд другпг елабприра пснпвне 

идеје 

 -ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

-уважава сагпвпрника 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

Меѐурауна 

коижевнпсу 

Пдлике меѐурауне 

коижевнпсуи и 

предсуавници у 

свеускпј и српскпј 

коижевнпсуи 

-Тагпре: „Градинар“ 

(избпр)“ 

-Дущан Васиљев: „Шпвек 

пева ппсле рауа“ 

- Милууин Бпјиё: „Плава 

грпбница“ 

- Милпщ Цроански: 

„СепбеI“ (пдлпмак) 

- Ивп Андриё: „ Мпсу на 

Жепи“ или приппвеука пп 

избпру 

-Расукп Пеурпвиё: „Људи 

гпвпре“ или И. Андриё: 

„ЕxPonto” 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдликама меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

 

-Навпди пдлике праваца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 
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- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

Савремена 

коижевнпсу 

-Савремена српска 

коижевнпсу 

у другпј пплпвини 20. века 

- Савремена ппезија - (пп 

избпру пбрадиуи песму 

Васка 

Пппе, Мипдрага Павлпвиёа 

или Десанке Максимпвиё) 

- Савремена прпза - Ивп 

Андриё: „Прпклеуа авлија“ 

-Савремена драма – Дущан 

Кпвашевиё: драма пп 

избпру 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдабраним делима 

савремене 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- Изнпси свпје ууиске п 

прпшиуаним делима 

савремене српске 

коижевнпсуи 

-упшава пдлике 

савремене коижевнпсуи 

на 

прпшиуаним делима 

- упшава разлику измеѐу 

коижевнпг дела и оегпве 

инуерпреуације у 

филмскпј и ппзприщнпј 

умеунпсуи 

Синуакса 

- Синуаксишке јединице 

- Пснпвне решенишне и 

синуагмауске кпнсурукције 

- Сисуем зависних 

решеница 

- Сисуем независних 

решеница 

- Наппредне кпнсурукције 

 

- пдреди синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзна уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних 

кпнсурукција 

-пдреѐује синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзнај уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних кпнсурукција 

Лексикплпгија 

-Синпнимија 

- Хпмпнимија 

- Анупнимија 

-Пплисемија 

- Сасуав лексике српскпг 

коижевнпј језика 

-Дијалекуизми 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвама 

лексикплпгије 

 

Преппзнаје и пдреѐује 

вреднпсу лексеме 

-навпди примере 

синпнима, анупнима, 

хпмпнима, 

жаргпна 
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Архаизми и исупризми 

-Вулгаризми 

-Неплпгизми 

- Жаргпнизми 

-Термини 

-Фразеплпгизми 

- Евалуација- уесу 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

Правппис 

-Правпписни знаци 

-Ппщуа правила 

инуерпункције у решеници 

-Скраёенице 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа из 

језика 

и правпписа у складу са 

језишкпм нпрмпм 

-примеоује правпписне 

знаке у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-уппуребљава 

инуерпункцију у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-примеоује правпписна 

правила у писаоу 

скраёеница 

  

 

Кулуура изражаваоа 

-Лексишке вежбе 

-Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Гпвпрне вежбе 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

-Писаое мплбе, жалбе, 

бипграфије… 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

уепријска знаоа из 

грамауике 

и правпписа примеоују 

у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

 Псппспбљаваое 

ушеника да 

пппуоавају 

 

-изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе 

и сппсувене вреднпсуи у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

- примеоује пдлике 

админисурауивнпг суила 

-примеоује вещуину 

кпмуникације у 

сиууацијама 

  



 1666 

админисура- 

уивне пбрасце у складу 

са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе 

функципнални 

адмисурауивни суил 

везаним за суруку 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 
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шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збиркa рeщeних зaдaуaкa зa 3. и 4. рaзрeд срeдоe щкoлe, Круг, Бeoгрaд, Mилoрaд  Joкoвиё и Ивaнкa Toмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Aнaлиуишкa гeoмeуриja 

у рaвни 

 

Суицaоe oснoвних 

знaоa и вeщуинa из 

aнaлиуишкe гeoмeуриje 

уaшкe, прaвe и кругa 

 

 

Пoзнaje Дeкaруoв 

кooрдинaуни сисуeм и 

кaкo сe у оeму 

прeдсуaвљa уaшкa 

 

Oдрeди рaсуojaоe 

измeѐу уaшaкa 

Oдрeди jeднaшину 

прaвe крoз двe уaшкe 

 

 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

1)Кувaрсувo 

2) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

3) Прeдузeунищувo 

4) Фрaнцуски jeзик 

5) Tурисуишкa 

гeoгрaфиja 

 

 

Eлeмeнуи финaнсиjскe 

мaуeмaуикe 

 

Суицaоe нoвих знaоa 

o кaмaунoм рaшуну 

Суицaоe oснoвних 

знaоa o прoпoрциjaмa 

и прoцeнунoм рaшуну и 

оихoвa примeнa 

 

Прeпoзнa рaзликe 

измeѐу прoсуoг и 

слoжeнoг кaмaунoг 

рaшунa 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo 

нeкe вeлишинe 

Oбjaсни oснoвнe 

пojмoвe вeзaнe зa 

кaмaуни рaшун и 

изрaшунa пoурeбнe 

вeлишинe у кaмaунoм 

рaшуну 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

2.МА.1.2.4. Кприсуи кппрдинауни сисуем за предсуављаое једнпсуавних гепмеуријских пбјекауа у равни. 

Средои нивп: 2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун. 

Напредни нивп: 2.МА.3.2.3. Рещава прпблеме кприсуеёи једнашине кривих другпг реда и оихпвих уангенуи у кппрдинанунпм сисуему 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Д .Мадиё, Б. Ппппвиё, Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада) , Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2005. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

П. Рубин, Кпщарка – меупдика и уехника, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 

Е 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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КПЩАРКА 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Српска 

држава и  

државнпсу 

 Прпщириваое знаоа п 

насуанку мпдерне српске 

државе и најважнијим 

пдликама српске 

државнпсуи. 

 Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи 

за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у развпју српске 

државнпсуи. 

 Разумеваое најзнашајнијих 

идеја мпдернпг дпба и 

оихпвпг 

ууицаја у прпцесу 

сувараоа српске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа у кпме насуаје и 

ппсупји српска држава. 

 

 

 

 

 

 

 преппзна разлишиуе исупријскесадржаје 

(лишнпсуи, дпгаѐаје, ппјаве и прпцесе) и дпведе их 

у везу са пдгпварајуёпм временскпм пдредницпм 

и исупријским перипдпм; 

 разликује перипде у кпјима је ппсупјала, 

пресуала да ппсупји и ппнпвп насуала српска 

држава; 

 наведе и уппреди пдлике српске државнпсуи у 

средоем и нпвпм веку; 

 упши ууицај еврппских ревплуципнарних 

збиваоа на 

развпј српске наципналне и државне идеје; 

 пбјасни узрпке и ппследице Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких раупва 1876– 1878, Балканских 

раупва и 

Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878, Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

 

 

 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

 

- Гепграфија 

 

- Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

- Граѐанскп 

васпиуаое 

 

- Верска насуава 
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 ппище улпгу исуакнууих лишнпсуи у Српскпј 

ревплуцији, у развпју државних исуиууција и 

фпрмираоу мпдернпг 

пплиуишкпг сисуема, у пслпбпдилашким раупвима 

1876–1878, Балканским раупвима и Првпм 

свеускпмрауу 

 

 

 

 

 

 

 

Српски  

нарпд у  

југпслпвенскпј 

држави 

 Прпщириваое  знаоа п 

југпслпвенскпј идеји и 

нпсипцима идеје сувараоа 

југпслпвенске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа укпме насуаје 

југпслпвенска држава. 

 Прпщириваое знаоа п 

пдликама југпслпвенске 

државе. 

 Прпщириваое знаоа п 

пплпжају српскпг нарпда 

у југпслпвенскпј држави. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у пплиуишкпм 

живпуу југпслпвенске 

државе. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

 изведе закљушак п знашају усуавнпсуи за развпј 

мпдернпг пплиуишкпг сисуема. 

 пбразлпжи најважније мпуиве и узрпке 

сувараое 

југпслпвенске државе; 

 упши знашај насуанка југпслпвенске државе за 

српски 

нарпд; 

 иденуификује пдлике југпслпвенске државе кап 

мпнархије и кап републике; 

 разликује пспбенпсуи друщувенп-пплиуишких 

сисуема кпји су ппсупјали у југпслпвенскпј држави; 

 упши и разуме меѐунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе; 

 пбразлпжи дппринпс југпслпвенских 

ануифащисуишких ппкреуа ппбеди савезника у 

Другпм 

свеускпм рауу; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су ууицале на 

друщувенп- пплиуишка збиваоа у 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 
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пплпжаја југпслпвенске 

државе. 

Југпславији 

  

Дпсуигнуёа 

српске  

кулууре 

 Разумеваое ппјма српскпг 

кулуурнпг прпсупра. 

 Развијаое свесуи п 

вищевекпвнпм кпнуинуиуеуу 

српске кулууре. 

 Сагледаваое српске 

кулууре 

кап дела еврппске 

кулуурнпг наслеѐа. 

 Прпщириваое знаоа п 

највищим дпмеуима и 

предсуавницим а српске 

кулууре. 

 Развијаое свесуи п знашају 

пбразпваоа за ппщуи 

кулуурни 

напредак. 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпуу кпд 

Срба крпз векпве 

 разликује перипде у кпјима су насуала 

најзнашајнија дела српске кулууре; 

 уппреди пдлике српске кулууре разлишиуих 

перипда; 

 пбјасни ууицаје исупријских збиваоа на 

кулуурна креуаоа;  ппище пдлике свакпдневнпг 

живпуа кпд Срба у разлишиуим еппхама и 

пбласуима; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре. 
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Српски нарпд 

и Србија у 

савременпм 

свеуу 

Разумеваое пплиуишких и 

екпнпмских пднпса у 

савременпм свеуу. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја Србије. 

 Прпщириваое знаоа п 

најзнашајнијим 

меѐунарпдним 

прганизацијама и шлансуву 

Србије у оима. 

 Прпщириваое знаоа п 

ппследицама наушнп- 

уехнплпщкпг развпја на 

живпу савременпг 

шпвека. 

 иденуификује најважније шинипце у 

меѐунарпдним 

пплиуишким и екпнпмским пднпсима; 

 разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу; 

 ууврди знашај шлансува Србије у меѐунарпдним 

прганизацијама; 

 пбјасни ууицај савремених уехнишких 

дпсуигнуёа на 

ппвезиваое људи у свеуу. 

  

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са 

сурукуурпм и 

прганизацијпм 

друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да 

пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих 

прпписа. 

Уппзнаваое са 

пснпвним пдлпкама 

Схвауи знашај усуава 

кап највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 
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правпсуднпг сисуема 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  

знаоа п људским 

правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу 

права и да схвауи 

знашај да се права 

оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне 

ппделе људских права 

и зна да преппзна 

пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа 

пснпвних знаоа п 

кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама 

и пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби 

да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое 

разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј 

и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 
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Спциплпгија 

са правима 

граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са сурукуурпм и 

прганизацијпм друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе друщувене групе 

и прганизације.Да пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое 

прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм 

и кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм усуава 

и ппщуих прпписа. 

Уппзнаваое са пснпвним 

пдлпкама правпсуднпг 

сисуема 

Схвауи знашај усуава кап 

највищег прпписа. 

Схвауи сисуем правпсудних 

пргана 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  знаоа п 

људским правима. 

Схвауи свпј пплпжај у друщуву 

пп пиуаоу права и да схвауи 

знашај да се права оуди 

ппщуују. 

Разуме пснпвне ппделе људских 

права и зна да преппзна пснпвна 

права  

Да ппдели права и класификује 

их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа пснпвних 

знаоа п кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п кулуурним 

уекпвинама и пшуваоу 

иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским уекпвинама 

и ппуреби да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве кулуура 

религија, цивилизација 

Ппщупваое разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема разликама у 

кулуурнпј и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 
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КУВАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник ,”Хладн предјела””,Јела пп ппручбини” М.Вукиё,М.Ппруиё, “Ппсласуишарсувп” Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

КУВАРСТВП 

 

Хладна предјела 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

припрему,примену и 

издаваое хладних 

предјела.Псппспбљаваое 

ушеника за израду пснпвних 

калкулација. 

Прјасниуи суа су хладна 

предјела 

Разликује врсуе хладних 

предјела, 

Разликује рецепууре хладних 

предјела, 

Разликује ппщуе нашине за 

препремаое намирница за х.п. 

Краукп ппище припрему х.п. 

Пдабере намирнице за х.п. 

Механишки пбраѐује 

намирнице за х.п. 

Да правилнп кприсуи 

намирнице за х.п. 

Пбликује намирнице, 

Кпмбинује уермишке пбраде за 

х.п. 

Кпмбинује намирнице пп 

рецепуури 

Припрема хладних предјела 

Пдабере ивенуар за припрему 

Сервира,декприще х.п 

Шува хладна предјела дп 

примене 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Исхрана 

Услуживаое 

Ппзнаваое рпбе 

Хемија 

 

 

Јела пп ппручбини 

Псппспбљаваое ушеника за 

припрему,примену и 

издаваое јела пп 

ппручбини и јела са жара. 

Псппспбљаваое ушеника за 

Пбјасни щуа су јела пп 

ппручбини и јела са жара 

Групище јела пп ппручбини и 

јела са жара 

Преппзнаје рецепууре за јела 
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израду пснпвних 

калкулација 

пп ппручбини и јела са жара 

Разликује нпрмауиве 

Ппище нашин припреме за јела 

пп ппручбини и јела са жара 

Ппище нашин сервираоа и 

нашин декприсаоа 

Припреми намирнице пп 

рецепуури 

Кпмбинује меупде уермишке 

пбраде 

Кприсуи фпндпве у припреми 

јела 

Примени разлишиуе нашине 

запржаваоа 

Кпмбинује врсуе и кплишине 

зашина 

Припрема и сервира јела пп 

ппручбини и јела са жара 

 

Ппсласуишарсувп 

 

Псппспбљаваое ушеника за 

припрему,примену и 

издаваое 

ппсласуица.Псппспбљаваое 

ушеника за израду пснпвних 

калкулација 

 

Разликје ппсласуице пп 

врсуама 

Ппище нашин припремаоа 

пдреѐених ппсласуица 

Ппзнаје рецепууре пдреѐених 

ппсласуица 

Ппзнаје сурушне уермине у 

ппсласуишарсуву 

Ппзнаје нашине декприсаоа 

ппсласуица 

Ппзнаје нашине 

сервираоа,кприсуи правилан 

ивенуар  

Механишки и уермишки 

пбраѐује сирпвине 

Припрема кремпве 

Припрема ппсласуице 

Декприще и сервира 
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ппсласуице 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Фрпнуални пблик рада,инуеракуивна меупда,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:Дијалпщка меупда,мпнплпщка меупда,презенуација 

Насуавна средсуваПреппрушена лиуерауура,инуернеу 

 

 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник ,”Хладн предјела””,Јела пп ппручбини” М.Вукиё,М.Ппруиё, “Ппсласуишарсувп” Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

КУВАРСТВП-

пракуишна 

насуава 

 

Хладна предјела 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да пракуишнп 

ураде хладна 

предјела 

Изабради правилан ивенуар за 

примену у припреми хладних 

предјела 

Изабрауи правилне намирнице за 

припремаое хладних предјела 

Правилна уермишка пбрада у 

припреми хладних предјела 

Припремаое хладних предјела 

Шуваое хладних предјела 

Сервираое хладних предјела 

Декприсаое хладних предјела 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Сарадоа 

Исхрана 

Услуживаое 

Ппзнаваое рпбе 

Хемија 

 

 

Јела пп ппручбини 

Псппспбљаваое 

ушеника да пракуишнп 

ураде јела пп 

ппричбини 

Правилан избпр ивенуара и 

намирница за прппрему јела пп 

ппручбини и јела са рпщуиља 

Хигијена раднпг прпсупра 

Припремаое јела пп ппручбини и 

јела са рпщуиља 

Шуваое,сервираое и декприсаое 
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јела пп ппручбини и јела са 

рпщуиља 

 

Ппсласуишарсувп 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да пракуишнп 

ураде ппсласуице 

 

Правилан ивенуар и избпр 

намирница за припрему 

ппсласуица 

Припрема мауеријала за припрему 

ппсласуица 

Припрема ппсласуица 

Шуваое ппсласуица 

Сервираое ппсласуица 

Декприсаое ппсласуица 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Фрпнуални пблик рада,инуеракуивна меупда,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:Дијалпщка меупда,мпнплпщка меупда,презенуација 

Насуавна средсуваПреппрушена лиуерауура,инуернеу 

 

НАЦИПНАЛНЕ КУХИОЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Нема лиуераууре 

Предмеу 
Пбласу/ 
Насуавна уема 

Циљеви 
ушеоа 

Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 
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Пписује предмеу изушаваоа; 
ппзнаје задауке наципналне кухиое кап предмеуа; 
пбјащоава знашај предмеуа. 
ппзнаје каракуерисуике српске, француске, 
маѐарске, руске, иуалијанске,  кинеске кухиое, 
кухиоа земаља Магреб-а, уурске, гршке, индијске и 
јапанске кухиое; 
набрпји најзасуупљеније намирнице у исхрани ; 
наведе најппзнауија јела за сваку кухиоу; 
ппзнаје кулууру исхране нарпда пвих кухиоа; 
ппзнаје уериупријалну засуупљенпсу  пвих кухиоа; 
разликује ппсуде и нашине сервираоа јела 
разликује нпрмауив за пдреѐена наципнална јела 
наведених кухиоа; 
припрема намирнице за пдреѐена наципнална јела 
наведених кухиоа; 
припрема пдреѐена наципнална јела наведених 
кухиоа; 
пдржава припремљенп јелп дп сервираоа; 
сервира наципнална јела; 
декприще наципнална јела. 

Кпмпеуенција за 
целпживпунп ушеое; 
Кпмуникација; 
Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама; 
Сарадоа; 
Пдгпвпрнп ушещёе у 
демпкраускпм друщуву. 

- Куварсувп 
- Здравсувена кулуура 
- Исхрана 
- Пснпве услуживаоа 
- Турисуишка гепграфија 
- Гепграфија 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и кпмбинпвани 
Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

ПСНПВИ УСЛУЖИВАОА 

 

Лиуерауура: Пснпви услуживаоа за уреёи разред угпсуиуељскп-уурисуишких щкпла Србије, 

Предмеу Пбласу-насуавна уема Циљеви исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
сн

п
ви

  
ус

л
уж

и
ва

о
а 

Ппјмпвне пснпве 
услуживаоа 

• Уппзнаваое ушеника са 
предмеупм, улпгпм и знашајем 
услуживаоа, инвенуарпм, 
ппремпм и намещуајем за 
услуживаое; 
 
• Уппзнаваое са радним 

•Пбјасни знашај и улпгу 
услуживаоа у 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•Преппзна и прилагпди 
инвенуар за услуживаоеу 
угпсуиуељским пбјекуима; 
•Разликује радна пдељеоа 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп 
ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваое 
сагпвпрника 
слпбпда у 

Исхрана, здравсувена 
кулуура, Сурушни 
предмеуи 
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пдељеоимаи функципналнпм 
ппвезанпщёу. 

и пбјасни оихпву функцију; 
•Разликује прпсуприје за 
служеое пбрпка. 

изражаваоу 
суавпва и 
мищљеоа) 
- Дигиуална 
кпмпеуенција 
- Сарадоа 
- Рещаваое 
прпблема 
- Рад са ппдацима 
и инфпрмацијама 
- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

Дневни пбрпци •Уппзнаваое ушеника са 
дневним пбрпцима и дневним 
циклусима исхране. 

•Набрпји дневне пбрпке; 
•Пбјаснии дневне пбрпке. 

Сисуеми и нашини 
услуживаоа 

•Уппзнаваое ушеника са 
сисуемима и нашинима 
услуживаоа. 

•Набрпји сисуеме 
услуживаоа;  
•Пбјасни сисуеме 
услуживаоа; •Набрпји 
нашине услуживаоа;  
•Пбјасни нашине 
услуживаоа. 
 

Инсуруменуи ппнуде у 
угпсуиуељсуву 

•Псппспбљаваое ушеника да 
преппзнају и наведу 
инсуруменуе ппнуде и дпкуменуе 
прпдаје. 

•Правилнп писаое и 
сасуављаое инсуруменауа 
ппнуде 

  

Услуживаое хране Уппзнаваое ушеника да знаое из 
куварсува прилагпде ппуребама 
услуживаоа хране. 

•Пбјасни нашин 
услуживаоа дпрушка и 
једнпсуавних јела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа хладних 
предјела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа супа, ппуажа, 
шпрби и кпнспмеа; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа упплих 
предјела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа риба, ракпва и 
щкпљки; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа главних јела;  
•Пбјасни нашин 
услуживаоа варива, салауа 
и сирева; 
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•Пбјасни нашин 
услуживаоа ппсласуица, 
кпмппуа и впёа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада : Фрпнуални пблик рада, инуеракуивана насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде : мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказна вежба 
Насуавна средсува : учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ ППСЛАСТИШАР ЗА I,II, III РАЗРЕД 
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ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛАСТИШАР I РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА:  шиуанка за први разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КОИЖЕВНПСТ 

Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

Увпд у прпушаваое 

коижевнпг дела 

-Врсуе умеунпсуи, ппдела 

умеунпсуи 

 Коижевнпсу кап 

умеунпсу, 

коижевнпсу и друге 

умеунпсуи 

 Исуприја коижевнпсуи, 

уеприја 

коижевнпсуи, коижевна 

криуика 

 Лирика кап коижевни 

рпд: 

нарпдна лирска песма и 

умеунишка лирска песма пп 

избпру 

 Епика кап коижевни рпд: 

епска 

нарпдна песма (предлпг 

„Банпвиё Сурахиоа“), 

приппвеука 

пп избпру и рпман (предлпг 

Драгпслав Михаилпвиё 

„Кад суцвеуале уикве“) 

Увпѐеое ушеника у 

свеу коижевнпг дела 

и коижевнпсу кап 

науку и умеунпсу. 

Ууврѐиваое и вежбаое 

елеменауа уеприје 

коижевнпсуи: пднпс 

измеѐу умеунишке и 

нарпдне коижевнпсуи . 

пспбенпсуи сурукууре 

рпдпва и врсуа.  

Суицаое навика да се 

изнпсе и анализирају 

свпјим ууисци и ппщуује 

ууѐе мищљеое. 

-Разликује врсуе 

умеунпсуи и оихпва 

изражајна средсува 

- пбјащоава ппјам и 

функцију коижевнпсуи 

кап умеунпсуи и пднпс 

коижевнпсуи и других 

умеунпсуи 

- наведе наушне 

дисциплине кпје се баве 

прпушаваоем 

коижевнпсуи 

- увиѐа разлику измеѐу 

усмене и писане 

коижевнпсуи 

- разликује коижевне 

рпдпве и врсуе 

- пдреди уему, мпуив, 

сиже, фабулу, лик и идеју 

у коижевнпм 

делу 

- изнпси свпје ууиске и 

запажаоа п коижевнпм 

делу, уумаши 

оегпве биуне шинипце и 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг; уме да 

резимира и елабприра 

пснпвне идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе врсуе 

уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

Кпрелација 

са 

исупријпм, 

гепграфијпм 
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 Драма кап коижевни 

рпд: драма 

пп избпру 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

уесу 

 Приликпм пбраде 

драмскпг дела мпгуёнпсу 

избпра 

вреднује га пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје суавпве, 

мищљеоа, псеёаоа, 

вреднпсуи и иденуиуеуе 

на ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин какп 

би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

Коижевнпсу 

суарпг века 

 Сумерскп-вавилпнска 

коижевнпсу: Еп п 

Гилгамещу 

(анализа пдлпмка) 

 Миупви: п Тануалу, 

Сизифу, 

Нарцису; миупви п Трпји: 

Париспв суд, Пдисеј и 

Пенелппа, 

Ахил, Едип… 

 Хеленска коижевнпсу: 

Хпмер: 

Илијада (пдлпмак) 

 Спфпкле: Ануигпна 

(пдлпмак) 

 Суари и Нпви завеу 

(уексупви пп 

избпру) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Увпѐеое ушеника у 

исуприју коижевнпсуи. 

Уппзнаваое са 

сумерскпм, сурпгршкпм, 

хербејскпм 

коижевнпщёу. Увиѐаое 

везе и знашаја 

коижевнпсуи суарпг века 

са еврппскпм кулуурпм и 

свакпдневним живпупм. 

-Пбјащоава  знашај 

миуплпгије за ануишку 

коижевнпсу и развпј 

еврппске кулууре 

-наведе имена ауупра, 

називе пбраѐених дела и 

класификује их 

пп кулуурама кпјима 

припадају, коижевним 

рпдпвима и 

врсуама 

-пбјасни универзалне 

ппруке коижевнпсуи 

суарпг века 

Средоевекпвна 

коижевнпсу 

 Ппшеци слпвенске 

писменпсуи: 

Црнпризац Храбар : „Слпвп 

Уппзнаваое са 

сппменицима 

јужнпслпвенске 

кулууре, развпјем 

писма и језика, 

- Навпди најзнашајније 

сппменике 

јужнпслпвенске кулууре, 

језик, 

писмп и век у кпм су 
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п 

писменима“ 

 Рад Ћирила и Меупдија 

 Слпвенска писма и развпј 

коижевнпг језика 

 Најсуарији сппменици 

јужнпслпвенске кулууре 

 Свеуи Сава : „Жиуије 

свеупг 

Симепна“ (пдлпмак) 

 Јефимија: „Ппхвала кнезу 

Лазару“ 

 Десппу Суефан 

Лазаревиё; 

„Слпвп љубве“ 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - уесу 

делима 

средопвекпвне 

коижевнпсуи. Увиѐаое 

знааја језика и писма за 

наципнални иденуиуеу. 

 

 

насуали 

- именује ауупре и дела 

- разуме ппеуику жанрпва 

средопвекпвне 

коижевнпсуи 

- лпцира пбраѐене 

уексупве у исупријски 

кпнуексу 

- пбјасни знашај 

средопвекпвне 

коижевнпсуи за српску 

кулууру 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру групнпг 

рада на пдгпвпран, 

исурајан и креауиван 

нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским кпнуексупм 

Нарпдна коижевнпсу 

 Врсуе нарпдне 

коижевнпсуи 

 Лирска нарпдна песма 

„Пвшар и 

девпјка“, „Зап гпсппдар“ 

(предлпг) 

 Епска нарпдна песма 

„Кнежева вешера“, Маркп 

пије уз 

Рамазан винп“, „Бпј на 

Мищару“ 

 Ллирскп-епске песме 

(пп избпру) 

 Нарпдне прпза (бајка пп 

избпру) 

 Крауке нарпдне прпзне 

врсуе 

(избпр) 

Уппзнаваое ушеника са 

знашајем и врсуама 

нарпдне коижевнпсуи. 

Увежбаваое пспбина  

рпда у изабраним 

делима. Увиѐаое п вези 

измеѐу исуприје и миуа: 

нарпдна коижевнпсу 

кап израз 

кплекуивнпг 

мищљеоа и псеёаоа, 

ризницу нарпдних 

пбишаја, шувара 

мпралнпг и 

наципналнпг кпдекса 

- Разликује лирске, епске 

и лирскп-епске песме 

- упши пдлике усмене 

умеунпсуи реши 

(кплекуивнпсу, 

варијанунпсу, 

фпрмулауивнпсу) 

- прпцеоује еуишке 

вреднпсуи изнеуе у 

делима нарпдне 

коижевнпсуи 

- уумаши ликпве, биуне 

мпуиве, фабулу, сиже, 

кпмппзицију и 

ппруке у пдабраним 

делима 

- уппреди умеунишку 

инуерпреуацију 

суварнпсуи и исупријске 



 1688 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

шиоенице оихпвпг насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуманизам и ренесанса 

Ппеуика хуманизма и 

ренесансе, 

најзнашајнији предсуавници 

 Франшескп Пеурарка: 

„Канцпнијер“ (избпр 

спнеуа) 

 Ђпвани Бпкашп: 

„Декамерпн“ 

(приппвеука пп избпру) или 

Дануе Алигијери „Пакап“ 

(приказ 

дела, пдлпмак) 

 Вилијам Щекспир: „Рпмеп 

и 

Јулија“ 

 Сервануес: „Дпн Кихпу“ 

(пдлпмак) 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Уппзнаваое са еппхпм 

хуманизма и ренесансе, 

идејама, коижевним 

делима и знашајним 

аууприма.  

-наведе најзнашајније 

предсуавнике и оихпва 

дела 

- пбјасни знашеое ппјмпва 

хуманизам и ренесанса 

- навпди и на пбраѐеним 

делима пбразлаже пдлике 

еппхе 

- уппреди вреднпсуи 

средоег века са 

вреднпсуима хуманизма и 

ренесансе 

 

Ппщуи ппјмпви п језику 

Месуп језика у људскпм 

друщуву, биуна свпјсува 

језика, 

језик и кпмуникација 

 Коижевни језик, језишка 

нпрма и 

суандардизација 

 Језишки сисуем и науке 

кпје се 

оиме баве 

 Коижевни језици кпд 

Срба дп 19. 

Указиваое на 

прпушаваое језика 

кап сисуема, 

уппзнаваое са 

оегпвпм функцијпм, 

друщувенпм 

услпвљенпщёу и 

исупријским 

развпјем 

 Уме да : 

-пбјасни функцију језика и 

ппјам језишкпг знака 

- разуме прирпду 

мпдернпг коижевнпг 

(суандарднпг) језика 

- наведе фазе развпја 

коижевнпг језика дп 19. 

века 

-наведе дисциплине кпје 

се баве прпушаваоем 

језишкпг сисуема 

 

-уме да искаже и засуупа 

свпје идеје, и да ууише на 

друге, крпз развпј 

вещуине јавнпг гпвпра, 

прегпвараоа и рещаваоа 

кпнфликауа  
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века 

 
Фпнеуика 

Фпнеуика и фпнплпгија 

 Гласпви коижевнпг 

језика и 

оихпв изгпвпр 

 Гласпвне алуернације 

сугласника 

(звушних и безвушних; с:щ, 

з:ж, 

н:м; к,г,х:ш,ж,щ и к,г,х:ц,з,с; 

алуернације ненепшаних са 

предопнепшаним 

сугласницима), 

сампгласника (прпмена п у 

е и 

умекщанпсу сугласника, 

неппсупјанп а, прпмена 

спнануа л 

у впкал п) и упрпщёаваое 

сугласнишких група са 

правпписним рещеоима 

 Акценуи коижевнпг 

језика 

 Прпцена псуваренпсуи 

исхпда - 

Тесу 

Суицаое знаоа из 

пбласуи фпнеуике 

(фпнплпгије) 

коижевнпг језика и 

сппспбнпсуи да се уа 

знаоа примене у 

гпвпру и писаоу 

-правилнп изгпвара 

гласпве и акценуе 

коижевнпг језика 

- разликује гласпвне 

алуернације 

  
 

Правппис 

Главне нпрме писаоа 

великпг и 

малпг слпва (на ппшеуку 

решенице, наслпви и 

науписи, 

власуиуа имена, имена 

нарпда, 

уме да се служи 

правпписпм 

- примени знаоа п 

гласпвним алуернацијама 

у складу са 

језишкпм нпрмпм 

- примени уппуребу 

великпг и малпг слпва у 

-правилнп уппуребљава  

нпрме писаоа великпг и 

малпг слпва (на 

ппшеуку решенице, 

наслпиеи и науписи, 

власуиуа имена, 

имена нарпда, гепграфски 

ппјмпви, небеска уела, 
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гепграфски ппјмпви, 

небеска 

уела, празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба 

великпг слпва, вищешлана 

имена 

земаља и псуала 

вищешлана 

имена, ппмпёне реши у 

именима, 

називи серијских и 

апсуракуних 

ппјмпва, зваоа, уиууле…) 

 Ппдела реши на крају 

реда 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

- ппдели реши на крају 

реда у складу са језишкпм 

нпрмпм 

празници, усуанпве и 

прганизације, присвпјни 

придеви 

на –пв и –ин, курупазна 

уппуреба великпг слпва, 

вищешлана имена земаља 

и псуала вищешлана 

имена, 

ппмпёне реши у именима, 

називи серијских и 

апсуракуних ппјмпва, 

зваоа, уиууле…) 

-ппдела реши на крају 

реда 

 

Кулуура 

Изражаваоа 

 Језишке вежбе 

 Суилске вежбе 

 Врсуе функципналних 

суилпва- 

пснпвне пдлике 

 Разгпвпрни 

функципнални суил 

 Коижевнпумеунишки 

функципнални суил 

 Пппуоаваое фпрмулара, 

захуева, 

уплауница и сл. 

 Щкплски писмени задаци 

4 х2+2 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

кприсуе 

разлишиуе 

пблике казиваоа 

и функципналне 

суилпве 

Ппище суаоа, псеёаоа, 

распплпжеоа, изрази 

суавпве, дпнесе закљушке 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу 

-разликује функципналне 

суилпве- преппзна и 

примени пдлике 

разгпвпрнпг и 

коижевнпумеунишкпг 

функципналнпг суила 

- пппуоава фпрмуларе, 

уплаунице, захуеве и 

слишнп у складу са 

језишкпм нпрмпм 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу 

кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за 

щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве средое уежине, разуме коижевни и 

неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна 

знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у 

складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне 

коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и 

писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине 

коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим 

граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је 

складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи 

идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна 

пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа 

п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п 

врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим 

мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и 

негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище 

складнп извещуај и реферау 

. 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из 
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језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у 

уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, 

анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, 

суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа 

српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку 

нпрму.  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  New Headway Pre- Intermediate 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
  Ј

ЕЗ
И

К
 

 

 

 

 

 

 Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

 Акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Српски језик  

Граѐанскп васпиуаое 

Спциплпгија 

  

Unit 1. Getting to 

know you. 

 

Развијаое језишких вещуина 

Пбнављаое глагплских 

времена 

Ппсуављаое пиуаоа у 

разлишиуим глагплским 

временима 

Псппспбљаваое ушеника  да 

акуивнп кприсуи лексишке 

сурукууре ( предлпзи) 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п граду у кпм живе 

Шиуаое и анализа уексуа A 

blind date. 

Ушеник је сппспбан да  

Правилнп примени знаое из 

грамауике 

Кприсуи лексишке изразе 

приликпм фпрмираоа свпјих 

изјава 

Разгпвара п граду у кпм живи 

Разуме и анализира 

неппзнауи уексу Ушеник је у 

суаоу да кпрекунп  уппуреби 

слпжене сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пукрије  знашеоа неппзнауих 

реши на пснпву кпнуексуа 

сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 
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уексупва 

дискууује п мущкп-женским 

пднпсима 

 Ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа. 

 Разликује шиоенице 

пд инуерпреуација, 

суавпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргуменуацију за 

пдреѐену уезу, 

разликује аргуменуе 

према снази и 

релеванунпсуи. 

Акуивнп дппринпси 

негпваоу кулууре 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу разлишиупсуи 

и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна и 

ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп 

инуернеуа).  

 Уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

Unit 2 Whatever 

makes you happy. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе садащоа глагплска 

времена, кап и оихпвп 

ппреѐеое 

Псппспбљаваое ушеника да 

гпвпре п суварима кпје их 

усреёују 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппсуављају пиуаоа п 

инуереспваоима других 

људи, али и псппспбљаваое 

ушеника да сами гпвпре п 

свпјим хпбијима  крпз квиз 

Усвајаое грамауишких 

суукуура крпз фпрмираое и 

спрпвпѐеое анкеуе  (ушеници 

спрпвпде анкеуу у свпм 

кпмщилуку) 

Писаое рада на уемз My 

perfect day 

Ушеник је у суаоу да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

пписиваое месуа и дпгаѐаја 

уз ппмпё усвпјене лексике  

напище рад на уему  My 

perfect day 

ппсуавља пиуаоа другима 

крпз квиз  

гпвпри п суварима кпје га 

шине среёним 

(инуереспваоа, хпбији...) 

сасуави и спрпведе анкеуу, и 

предсуави оене резулуауе 

Unit 3 What’s in the 

news? 

 

 

Усвајаое и уппуреба 

глагплских времена Past 

Simple and Past Continuous 

Развијаое језишких вещуина 

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п прпщлим  

дпгаѐајима  

Псппспбљаваое ушеника да 

пришају п медијима, весуима и 

нпвинама 

Ушесувпваое ушеника у 

дискусији п медијима  

Ушеник је сппспбан да 

Гпвпри п медијима, весуима 

или нпвинама, ушесувује  у 

размени инфпрмација п 

блиским уемама 

Уппуреба слпжених 

грамауишких сурукуура у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

Гпвпри п прпщлпсуи и 

прпщлим дпгаѐајима  

Акуивнп кприсуи Past Simple 

and Past Continuous 
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Шиуаое и анализа неппзнауих 

уексупва, усвајаое лексике из 

оих 

Псппспбљаваое ушеника да у 

свпјим изјавама кприсуе 

пдреднице за време и дауум 

Ушеник је у суаоу да разуме  

ппщуи  садржај и смисап 

неппзнаупг уексуа и да 

уппуреби слпжене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику. 

 

каракуерисуикама 

сиууације: ппщуује 

жанрпвске 

каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презенуације и ппуребе 

аудиупријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгуёа рещеоа 

прпблемске сиууације. 

 Ефикаснп кприсуи 

разлишиуе сурауегије 

ушеоа, прилагпѐава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Акуивнп слуща и 

ппсуавља релевануна 

пиуаоа ппщуујуёи 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргуменуима. 

 

 

Unit 4 Eat, drink and 

be merry! 

 

Усвајаое впкабулара везанпг 

за храну и навике у исхрани 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе изразе за кплишину 

(some, any, much, many, a lot 

of, a few, few, a little, little) 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе нпве лексишке изразе 

(Something, somewhere, 

everybody, nothing, anything) 

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа 

Разгпвпр п ппрпдици крпз 

анализу уексуа Unusual places 

to eat. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе шланпве у 

енглескпм језику (Articles – 

a/an, the.) 

Шиуаое, превпд, анализа и 

дискусија  

Писаое мејлпва 

Ушеник разуме  ппщуи 

садржај и смисап неппзнаупг 

уексуа 

усваја  нпви лексишки фпнд 

уппуребљава  усвпјене 

грамауишке сурукууре у 

гпвпрнпм и писанпм језику 

аргуменупванп исказује 

лишни  суав у писанпј фпрми 

Ушеник је у суаоу да кприсуи 

изразе за кплишину и 

предвиѐене лексишке 

сурукууре. 

Ушеник је у суаоу да акуивнп 

и уашнп кприсуи шланпве у 

свпјим изјавама. 

Ушеник дискууује и размеоује 

мищљеоа са другим 

ушеницима на уему хране. 

Ушеник пище мејл. 

 

Unit 5 Looking 

forward. 

Псппспбљаваое ушеника да 

акуивнп кприсуе ,у свпм 

гпвпру, грамауишке сурукууре : 

will, going to и 

PresentContinuous за 

будуёнпсу. 

Ушеник је у суаоу да гпвпри п 

свпјим будуёим планпвима и 

будуёим дпгаѐајима.  

Ушеник је у суаоу да шиуа, 

анализира и дискууује на 

пснпву неппзнаупг уексуа. 
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Усвајаое лексишких сурукуура 

везаних за инфиниуив и 

герунд.  

Псппспбљаваое ушеника да 

ушесувују у дискусији и да 

гпвпре п свпјим будуёим 

планпвима.  

Развијаое језишких вещуина.  

Шиуаое и анализа неппзнаупг 

уексуа, усвајаое неппзнауе 

лексике.  

Дискусија на пснпву уексуа 

Palina- the girl with two 

families. 

Разгпвараое и анализа 

уренууне екплпщке сиууације.  

Усвајаое и псппспбљаваое 

ушеника да кприсуе фразалне 

глагпле у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

акуивнп примени предвиѐене  

лексишке сурукууре 

пписује сиууације и приша п 

дпгаѐајима 

на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник акуивнп ушесуује у 

дискусији п уренуунпј 

екплпщкпј сиууацији.  

Ушеник усваја и кприсуи 

фразалне глагпле у свпм 

свакпдневнпм гпвпру.  

 

Unit 6 The way I see 

it. 

Развијаое језишких вещуина. 

Псппспбљаваое ушеника да 

кприсуе кпмпарацију придева 

у свпјим изјавама. 

Псппспбљаваое ушеника да 

ппреде ппјмпве на пснпву 

пблика кпмпарауива и 

спуерлауива придева.  

Разгпвпр п свеуским 

пресупницама.  

Шиуаое и анализа уексуа 

TheWorld in one street , 

разгпвпр п разлишиуим 

кулуурама свеуа.  

Усвајаое синпнима и 

Ушеник кприсуи кпмпарауив и 

суперлауив у свакпдневнпм 

гпвпру. 

Ушеник је у суаоу да 

дискууује п свеуским 

меурппплама, и разлишиуим 

кулуурама и пбишајима. 

Ушеник шиуа и анализира 

неппзнауи уексу, и усваја 

предвиѐену лексику. 

Ушеник кприсуи синпниме и 

анупниме у свпјим изјавама. 
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анупнима, и оихпва акуивна 

примена.  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  индивидуални  у пару  групни 

Насуавне меупде:  мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува:  Учбеник са радним лисупвима  Аудип-визуелна средсува  Решник 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.6. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 2.СТ. 2.3.5. 2.СТ. 2.4.3. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Крсманпвиё, Б., Беркпвиё, Л.,  (1999):Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Крсманпвиё, Б. (1996): Шас физишкпг вежбаоа. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Ниёин,Ђ. (2000). Анурпппмпуприка. Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре 

 Мадиё, Д., Ппппвиё, Б. (2005). Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада). Нпви Сад: Факулуеу физишке кулууре. 

Тпншев, И. (2001): Аулеуика – уехника и пбушаваое. 

М. Ђукиё, Рукпмеу, Факулуеу сппруа и физишкпг васпиуаоа, Нпви Сад 2018. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 

Ф
 И

 З
 И

 Ш
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 

Е 

AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп држаое 

уела(превенција 

ппсууралних ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа неппхпдних 

за сампсуални рад на оима 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник 

ёе биуи у суаоу да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, гипкпсуи, 

спреунпсуи и пкреунпсуи    

- Ушеник ёежелеуи да се 

бави физишким пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

ппщуп ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) ппзиуивне 

каракуерисуике физишке и 

сппруске акуивнпсуи и 

оихпве ппзиуивне 

ууицаје на здравље, 

дружеое и дпбрп 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защуиуа живпуне 

средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 
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АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из аулеуике и 

гимнасуике ( вежби на 

справама и улу ) кпје 

ппседује вещуину, уехнику 

кап и вежбе из псуалих 

прпгрампм предвиѐених 

садржаја  

распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, дрпга, 

насиље, деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан је 

да физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

мпгуёе је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са свпјим 

другпвима и уживауи у 

дружеоу и кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у везу 

свакпдневни живпу и 

сппспбнпсу за ушеое и 

пракуишан рад са 

физишким, пднпснп 

сппруским акуивнпсуима 

и правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп ппнащаое 

свпјих другпва и реагује 

на оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан је 

у свпјим акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према пкружеоу у 

кпјем вежба, рекреира се 

и бави се сппрупм 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое мпупришких 

задауака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на уп 

кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, има 

свпју есуеуску кпмппненуу 

( леппуа извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу ппкреуа 

и креуаоа 

СППРТСКА ИГРА  

( рукпмеу ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних или 

других креуних акуивнпсуи 

кап урајнпг ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище правила 

сппруске гране за кпју 

ппказује ппсебан инуерес – 

за кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе и 

примеоује их на щкплским 

сппруским уакмишеоима и 

у слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 
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Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Рeaлни брojeви 

 

Oбнaвљaоe и прoщиривaоe 

знaоa o скупу рeaлних 

брojeвa 

 

Oбнaвљaоe и увeжбaвaоe 

рaшунских oпeрциja сa 

рeaлним брojeвимa 

Рaзликуje oснoвнe 

пoдскупoвe скупa рeaлних 

брojeвa (N, Z, Q, I)  

Oдрeди НЗС и НЗД прирoдних 

брojeвa 

Врщи рaшунскe oпeрaциje сa 

рaзлoмцимa  

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд с пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3) Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

 

1) Хeмиja 

2) Гeoгрaфиja 

3) Кувaрсувo 

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

 

Прoпoрциoнaлнoсу 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

прoпoрциjaмa и прoцeнунoм 

рaшуну  

Изрaшунa oдрeѐeн дeo нeкe 

вeлишинe 

Рeщи прoпoрциjу 
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Прeпoзнa дирeкуну или 

oбрнууу прoпoрциoнaлнoсу  

 

Рeщaвa рaшун мeщaоa 

Рaциoнaлни 

aлгeбaрски изрaзи 

 

Суицaоe oснoвних знaоa o 

пoлинoмимa  

Срeди пoлинoм дoбиjeн 

сaбирaоeм, oдузимaоeм и 

мнoжeоeм пoлинoмa 

Гeoмeуриja 

 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa и 

вeщуинa из гeoмeуриje 

 

Рaзликуje мeѐусoбни oднoс 

углoвa (сусeдни, 

кoмплeмeнуни, суплeмeнуни, 

нaпoрeдни, унaкрсни) 

 

Рaзликуje врсуe 

шeувoрoуглoвa и оихoвe 

oсoбинe 

Рaзликуje врсуe урoуглoвa и 

примeоуje oснoвнe рeлaциje 

у оимa 

Пoзнaje Taлeсoву уeoрeму 

Линeaрнe 

jeднaшинe и 

нejeднaшинe 

 

 

 

Усвajaоe пojмoвa и 

рeщaвaоe линeaрних 

jeднaшинa и нejeднaшинa, 

сисуeмa линeaрних 

jeднaшинa и грaфишки прикaз 

линeaрнe функциje 

Рeщи линeaрнe jeднaшинe 

Рeщaвaуи линeaрнe 

нejeднaшинe и грaфишки 

прикaзивaуи скуп рeщeоa 

Рeщи сисуeм линeaрних 

jeднaшинa сa двe нeпoзнaуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде: :  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.1. Кприсуи прирпдне, целе, раципнале и реалне брпјеве, разлишиуе записе уих брпјева и превпди их из једнпг записа у други. 

2.MA.1.1.4. Трансфпрмище једнпсуавне алгебарске изразе.  
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2.МА.1.1.5. Рещава једнпсуавне прпблеме кпји се свпде на линеарне и квадрауне једнашине.  

2.МА.1.2.2. Израшунава и прпцеоује расупјаоа, пбиме и ппврщине гепмеуријских фигура у равни кприсуеёи фпрмуле. 

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

Средои нивп: 

2.MA.2.1.5. Трансфпрмище алгебарске изразе. 

2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун 

Напредни нивп: 

2.МА.3.1.6. Рещава сисуеме линеарних једнашина са и без парамеуара и једнпсуавне сисуеме нелинеарних једнашина. 

 

 

 

РАШУНАРСТВП И ИНФПРМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Рашунарсувп и инфпрмауика за 1. Разред средое щкпле, Никпла Клем 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

  Р
аш

ун
ар

су
вп

 и
 и

н
ф

п
р

м
ау

и
ка

 

Пснпве рашунарске 

уехнике 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

унууращопм 

прганизацијпм 

рашунарскпг сисуема. 

Ушеник ёе мпёи да 

расппзна сурукууру и 

принцип рада 

рашунара, и знашј 

инфпрмауике за 

функципнисаое и  

развпј друщува. 

3.Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама. 

4.Дигиуална 

кпмпенуеција. 

м
ау

ем
ау

и
кп

м
 

Пбрада уексуа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое  

прпграма за пбраду 

уексуа 

 

Ушеник ёе мпёи 

сампсуалнп да кприсуи 

прпграм за пбраду 

уексуа и уабеларник 

ппдауака и креираое 

дпкуменуа у кпме су 

инуегрисани уексу, 

слика и уабела. 
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Табеларни прпрашуни Псппспбљаваое 

ушеника за рад са 

уабелама 

 

 

Да сампсуалнп креира 

уабелу и ради разне 

врсуе израшунаваоа у 

уабели, кап и да 

креира графикпн. 

Слајд -  презенуације 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за прављеое 

презенуација 

Да сампсуалнп креира 

и прави презенуације. 

 

Инуернеу и 

елекурпнска 

кпмуникација 

Уппзнаваое и 

псппспбљаваое 

ушеника за кприщёеое 

мулуимедијалних 

апликација. 

Да акуивнп кприсуи 

сервисе инуернеуа. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде:Дијалпщка, меупде рада са коигпм, разгпвпр, меупде рада у кабинеуу за инфпрмауику 

Насуавна средсува: ПЦ рашунари, щуампаш, скенер, прпјекупр 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник зна принцип рада рашунар, зна прпграма у кпјим смп радили( Word, Excel, Power Point ...),зна да сампсуалнп кприсуи инуернеу 

сервисе ... 

Средои нивп: Ушеник је псппспбљен да сампсуалнп кприсуи прпграме у кпјим смп радили, да сампсуалнп рещава прпблеме, ппдещава парамеуре... 

Напредни нивп: Ушеник  прави слпженије презенуације, креира сампсуалнп дпкуменуа са уабелама,сликама , рещава слпжене мауемауиёке функције и 

прави разне  графикпне ... 

 

ХЕМИЈА 

ЛИТЕРАТУРА: Р. Хпрвау, М.Ракпшевиё "Хемија за први разред урпгпдищое сурушне щкпле" ЗУНС, Бепград, 2018.  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Х
ЕМ

И
ЈА

   
   

   
   

   
  

 

 

 

Разумеваое кпнцепуа 

п кпрпускуларнпј 

граѐи супсуанци 

пбјасни елекурпнеууралнпсу 

аупма 

разликује аупм пд јпна 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 
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1. СТРУКТУРА  

СУПСТАНЦЕ 

 

Разумеваое пднпса 

измеѐу сурукууре 

супсуанци и оихпвих 

свпјсуава 

Разумеваое ууицаја 

меѐумплекулских 

сила на физишка 

свпјсува супсуанци 

 

 

разуме ппјам  релауивне 

аупмске масе и релауивне 

мплекулске масе 

пдреди брпј валенуних 

елекурпна 

разликује јпнску везу пд 

кпваленуне везе 

разуме да свпјсува хемијских 

једиоеоа зависе пд  уипа 

хемијске везе 

пбјасни ппјам  изпуппа и 

примену изпуппа  

пбјащоава  квануиуауивнп 

знашеое симбпла и фпрмула 

разуме на кпји нашин се 

пбразују хемијске везе 

разуме ппјам кплишине 

супсуанце и ппвезанпсу  

кплишине супсуанце са маспм 

пбјасни узрпк хемијскпг 

везиваоа аупма и уиппве 

хемијских веза 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ДИСПЕРЗНИ 

СИСТЕМИ 

 

 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву  

разумеваоа пднпса 

кпмппненуи у 

дисперзнпм сисуему 

Разумеваое пднпса 

измеѐу квалиуауивнпг 

сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Разумеваое пднпса 

измеѐу 

квануиуауивнпг 

разликује дисперзну фазу и 

дисперзнп средсувп 

израшуна масени прпценуни 

садржај  расувпра 

пбјасни да су дисперзни 

сисуеми смеще вище шисуих 

супсуанци 

пбјасни ппјам хпмпгене смеще 

разуме ппјам кплишинске  

кпнценурације  расувпра 

пбјасни ппјам и навпди 

примену аерпспла, суспензија, 

емулзија и кплпида 

разуме ууицај уемпераууре на 
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сасуава дисперзнпг 

сисуема и оегпвих 

свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене дисперзних 

сисуема у 

свакпдневнпм живпуу 

и прпфесипналнпм  

раду. 

расувпрљивпсу супсуанци 

 

према пкплини 

-сарадоа 

-дигиуална 

кпмпеуенција 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 рещаваое прпблема; 

 сарадоа; 

дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-физика 

-билпгија 

-екплпгија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ХЕМИЈСКЕ 

РЕАКЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Разумеваое  кпнцепуа 

пдржаоа мауерије 

крпз принципе 

пдржаоа масе и 

енергије 

Развпј кпнцепуа п 

кпрпускуларнпј граѐи 

супсуанци на пснпву 

разумеваоа 

хемијских реакција 

Развпј хемијскпг 

мищљеоа пууем 

лпгишкпг и криуишкпг 

мищљеоа, развпј 

псеуљивпсуи за 

прпблеме и 

сппспбнпсуи за 

рещаваое прпблема 

Развпј сппспбнпсуи 

кпмуникација у 

хемији 

 

 

 

разликује реакције синуезе и 

анализе  

пписује да су неке реакције 

егзпуермне а неке ендпуермне  

навпди факупре кпји ууишу на 

брзину хемијске реакције  

разликује кпнашне  и 

равнпуежне  хемијске реакције 

разликује  киселу, базну и 

неууралну средину на пснпву 

рH вреднпсуи расувпра 

напище једнашине за хемијске 

реакције 

прикаже  елекурплиуишку 

диспцијацију киселина, база и 

спли  хемијским једнашинама 

пбјасни ппјам елекурплиуа  

пбјащоава да хемијска 

прпмена знаши насуајаое нпвих 

супсуанци, раскидаоем суарих 

и сувараоем нпвих хемијских 

веза 

илусурује примерима знашај 

хемијске равнпуеже за прпцесе  

из свакпдневнпг живпуа 

разуме ппјам јаких и слабих 

елекурплиуа 
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4. ХЕМИЈА 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИОЕОА 

Разумеваое пднпса 

сурукууре супсуанци и 

оихпвих свпјсуава 

Сагледаваое знашаја 

примене елеменауа и 

једиоеоа у 

прпфесипналнпм раду 

и свакпдневнпм 

живпуу   

Разумеваое знашаја и 

примене елеменауа, 

једиоеоа и легура у 

уехнишкп-

уехнплпщким 

прпцесима 

разликује меуале, немеуале и 

меуалпиде 

пписује каракуерисуишна 

свпјсува немеуала и меуала 

зна пснпвне каракуерисуике 

биплпщки важних прганских 

једиоеоа 

пбјасни перипдишну прпмену 

свпјсуава елеменауа у ПСЕ 

пбјасни суабилнпсу аупма 

племениуих гаспва  

пписује каракуерисуишна 

свпјсува меуала  и немеуала и 

оихпвих важнијих једиоеоа,  

оихпву примену у суруци , кап 

и оихпв биплпщки  знашај   

илусурује примерима 

биплпщки знашај прганских 

једиоеоа и оихпву примену у 

свакпдневнпм  живпуу и раду 

 На пснпву назива, фпрмула и 

врсуе веза разликује сурукууру 

мплекула дисахарида (лакупзе, 

сахарпзе) и пплисахарида 

(скрпба, целулпзе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

-пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

-сарадоа 

-рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

 -рещаваое прпблема; 

 -дигиуална 

кпмпеуенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ХЕМИЈСКИ 

АСПЕКТИ ЗАГАЂЕОА 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Развпј пдгпвпрнпг 

суава према 

кприщёеоу супсуанци 

у свакпдневнпм 

живпуу и 

прпфесипналнпм раду 

Разумеваое и 

прпсуѐиваое нашина 

пдлагаоа и 

унищуаваоа 

хемијских загаѐиваша 

 пбјасни щуеунп дејсувп неких 

супсуанци на живпуну средину 

и здравље људи 

навпди најшещёе извпре 

загаѐиваоа аумпсфере, впде и 

ула 

пбјасни знашај прешищёаваоа 

впде и ваздуха 

пбјасни знашај правилнпг 

пдлагаоа секундарних 

сирпвина 
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живпуне средине пбјасни какп се правилнп 

пдлаже елекурпнски пупад 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнуални, индивидуални, групни, парунерски, уимски 

Насуавне меупде: мпнплпщка меупда, дијалпщка меупда: ( хеурисуишки разгпвпр, кауехиуишки разгпвпр дискусија), мпнплпщкп-дијалпщка меупда, 

меупда демпнсурације ( ппказиваое слика, графикпна, щема, прпјекција филма...пракуишне акуивнпсуи), меупда графишких радпва  (писмени радпви, 

цруаое схема, дијаграма, графикпна...), меупда пракуишнпг рада; акуивнпсуи,  Прпблем меупда, исураживашке меупде ,инуеракуивне меупде и примена 

пбразпвних игара (квиз, укрщуенице,мпзгалица,  игре аспцијације, слагалице...). 

Насуавна средсува: перипдни сисуем елеменауа, мпдели аупма и мплекула, крисуалне рещеуке, индикаупр папири, щеме и дијаграми 

 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за  крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ХЕМИЈА јесу:  

Пснпвни нивп 

2ХЕ.1.1.1.     2ХЕ.1.1.2.     2ХЕ.1.1.3.    2ХЕ.1.1.4.    2ХЕ.1.1.5.  2ХЕ.1.1.6.  2ХЕ.1.1.7.  2 ХЕ.1.1.8.  2ХЕ.1.2.1.   2ХЕ.1.2.2.   2 ХЕ.1.2.3.    2 ХЕ.1.2.4.    2 ХЕ.1.2.5.    

2ХЕ.1.2.6.    2ХЕ.1.2.7.    2ХЕ.1.2.8.   2 ХЕ.1.2.9. 2   2ХЕ.1.2.10.    2 ХЕ.1.3.1.    2 ХЕ.1.3.2.    2 ХЕ.1.3.3.   2ХЕ.1.4.1.  2 ХЕ.1.4.2.  2 ХЕ.1.5.1.    2 ХЕ.1.5.2.   2 ХЕ.1.5.3 

Средои нивп 

 2ХЕ.2.1.1.   2ХЕ.2.1.2.  2 ХЕ.2.1.3.  2ХЕ.2.1.5.  2ХЕ.2.1.6    2 ХЕ.2.1.8.  ХЕ.2.1.9.   2.ХЕ.2.2.1   2.ХЕ.2.2.6.  2.ХЕ.2.3.1  2.ХЕ.2.3.2  2ХЕ.2.4.1.  2.ХЕ.2.5.1. 2.ХЕ.2.5.2. 

Напредни нивп 

2 ХЕ.3.1.1.   2 ХЕ.3.1.2. ХЕ.3.1.3.    2ХЕ.3.2.4.   2ХЕ.3.3.1.   2 ХЕ.3.3.2.    2.ХЕ.3.5.2.   

 

 

ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и меупдама 
изушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и пснпвне меупде 
прпушаваоа 
друщувене 
гепграфије 
 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу, ппдели и меупдама прпушаваоа друщувене 
гепграфије 

нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи усмене и писане извпре са гепграфским инфпрмацијама за сакупљаое ппдауака 
на уерену 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

У
вп

д
 

- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
инуердисциплинарн
им наукама кпје се 
налазе на прелазу 
измеѐу друщувене 
гепграфије и 
суседних наука 
 

- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
гепграфије у сисуему 
наука и нашин 
ппвезанпсуи других 
наука са 
гепграфијпм 

Фрпнуални пблик рада 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

У
вп

д
 

- упшаваое и 
схвауаое 
кпрелауивних 
пднпса измеѐу 
друщувене 
гепграфије и других 
прирпдних и 
друщувених наука  - - 
преппзнаваое и 
примена меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

- ушеник разликује 
друщувене елеменуе 
гепграфскпг 
прпсупра и схвауа 
оихпве узајамне 
узрпшнп – 
ппследишне везе и 
пднпсе 
- примеоиваое 
меупда 
исураживаоа 
друщувене 
гепграфије 

Фрпнуални пблик рада 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи гепграфске и суауисуишке исураживашке меупде. Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у 
сисуему наука 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира разлишиуе извпре ппдауака и исуаживашке резулауауе  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделпм религије  
- суицаое знаоа п 
уепријама ппсуанка 
шпвека 
- дефинисаое 
уермина екумена и 
анекума, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

- Ушеник зна да 
наведе предмеу 
прпушаваоа 
демпграфије и 
ппделу свеуских 
религија 
- пбјащоава уеприје 
п ппсуанку шпвека и 
навпди фазе развпја 
- зна знашеое 
уермина екумена и 
анекумена, 
демпграфска 
експлпзија, 
демпграфска криза, 
демпграфска 
уранзиција 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа демпграфије, религији и кулуури 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај суанпвнищува; Пписује демпграфски 
развпј (прирпдни и механишки) и сурукууре суанпвнищува; Разуме ппјмпве уранзиције, 
демпграфске експлпзије и кризе 
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С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- прпщириваое 
знаоа п 
демпграфскпм 
развпју и расппреду 
суанпвнищува у 
Свеуу 
- упшаваое 
демпграфских 
прпблема и 
мпгуёнпсуи оихпвпг 
превазилажеоа за 
свеукупни 
друщувенп – 
екпнпмски развиуак 
у Свеуу 
- псппспбиуи ушеника 
за кприщёеое 
извпра ппдауака п 
демпграфским 
ппјавама 

- ушеник  преппзнаје 
шинипце 
кпнуинуиуеуа и 
прпмена 
друщувених и 
кулуурних ппјава, и 
да их пбјащоава их 
- кприсуе знаоа за 
пбјащоаваое 
пснпвних 
демпграфских и 
привредних ппјава и 
прпцеса у свеуу и 
свпм пкружеоу; 
- зна да ппмпёу 
графишких меупда 
предсуави пснпвне 
ппјаве и прпцесе из 
демпграфије и да их 
пбјащоава 
- Ушеник ёе се 
сналазе у 
инсуиууцијама кпје 
пружају 
инфпрмације 
(архиви, музеји, 
библипуеке, 
суауисуишки 
завпди...); 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај гепграфских факупра на демпграфски развпј, размещуај суанпвнищува 
у Свеуу; Пбјащоава савремене прпблеме шпвешансува и навпди мере за оихпвп превазилажеое 
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Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

С
уа

н
п

вн
и

щ
ув

п
, р

ел
и

ги
ја

, к
ул

уу
р

а 

- псппспбиуи 
ушенике да кприсуе 
писане, графишке и 
ликпвне извпре 
инфпрмација, да их 
анализирају и 
примеоују у прпцесу 
ушеоа и 
исураживаоа (уексу, 
слика, дијаграм, 
графикпн, уабела, 
каруа, инуернеу, 
анкеуа, суауисуишки 
ппдаци, видеп и 
дигиуални запис...) 

- ушеник ппмпёу 
графишких меупда 
предсуавља  
демпграфске ппјаве 
и прпцесе, 
пбјащоава их, врщи 
предвиѐаоа и 
извпди закљушке 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое уабела, графикпна 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи суауисуишке меупде; уппреѐује и криуишки размаура пдгпварајуёе наушне ппдауке да би 
пбјаснип гепграфске шиоенице и оихпв дппринпс за рещаваое друщувених ппуреба и прпблема 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

П
сн

п
вн

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
ппдели насеља, 
уиппвима сепских 
насеља, ппјму 
урбанизација, 
мегалппплис и 
кпнурбација 
 

- Ушеник зна да 
пбјасни ппделу 
насеља и оихпву 
функцију, уиппве 
сепских насеоа, 
ппјам урбанизације, 
мегалппплиса и 
кпнурбације 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п насељима, оихпвпј ппдели и ппјмпвима везаних за 
урбанизацију 



 1710 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник навпди гепграфске факупре кпји ууишу на размещуај насеља  грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

С
р

ед
о

и
 н

и
вп

 

Н
ас

ељ
а 

- суицаое знаоа п 
факуприма кпји 
ууишу на развпј и 
урансфпрмацију 
насеља и оихпвих 
мрежа; 
прпщириваое знаоа 
увпѐеоем уермина 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
 

- Ушеник пбјащоава 
факупре развпја и 
урансфпрмације 
насеља 
- Пбјащоава 
уермине 
субурбанизација и 
псеудпурбанизација 
и ппвезује са 
суепенпм 
развијенпсуи државе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава прирпдне и друщувене услпве средине пд ууицаја на 
неравнпмеран развпј насеља  

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник пбјащоава ууицај  гепграфских факупра кпји ууишу на размещуај насеља 

Н
ап

р
ед

н
и

 н
и

вп
 

Н
ас

ељ
а 

- упшаваое и 
анализираое 
глпбалних 
друщувених  
прпмена 
(депппулација, 
пренасељенпсу 
градпва, 
деаграризација) 

- ушеник уме да 
упши, анализира и да 
предлпге за 
рещаваое 
глпбалних 
друщувених 
прпмена везане за 
насеља 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоава ууицај прирпдних и  друщувенп – екпнпмских 
каракуерисуика на развпј насеља 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира глпбалне друщувене  прпмене везане за насеља  

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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- суицаое знаоа п 
савременим 
пплиуишким и 
екпнпмским 
прпцесима у Еврппи 
и Свеуу  
- суицаое и 
прпщириваое 
друщувенп – 
екпнпмских и 
пплиуиших  знаоа п 
регипналним 
целинама у свеуу и 
сагледаваое 
оихпвих пснпвних 
специфишнпсуи 

- Ушеник зна да 
дефинище ппјмпве 
инуеграција, 
глпбализација, 
кплпнизација, 
декплпнизација, 
индусуријализација 
- пписује пснпвне 
друщувенп – 
гепграфске и 
екпнпмске пдлике 
специфишних 
регипна у Свеуу и 
оихпв 
неравнпмеран 
развпј 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке 
грещке.Кприсуи уабеларни и 
графишки приказ ппдауака и уме да 
пвакп приказане ппдауке шиуа, 
уумаши и примеоује. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п савременим друщувенп – екпнпмским и пплиуишким 
прпблемима у Свеуу 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Разуме ппјмпве уранзиција, инуеграција, глпбализација и оихпв ууицај на прпмене и прпблеме у 
регијама Свеуа 
Пписује исупријскп – гепграфске факупре и оихпв  ууицај на неравнпмеран регипнални развпј 
регија у Свеуу 
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- псппспбиуи ушеника 
да разликује улпгу, 
знашај и видпве 
делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- уппзнаваое са 
ппјмпм глпбална 
екпнпмија и 
уржищуа и 
факуприма кпји 
ууишу на оихпв 
насуанак и развпј 
- псппспбиуи ушеника 
да пбјасни и ппище 
исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу  

- Ушеник разликује 
улпгу, знашај и 
видпве делпваоа 
меѐунарпдних 
инуеграција и 
финансијских 
прганизација 
- дефинище ппјам 
глпбална екпнпмија 
и уржищуа и схвауа 
факупре кпји ууишу 
на оихпв насуанак и 
развпј 
- пбјащоава  и 
пписује исупријскп – 
гепграфске факупре 
кпји ууишу на 
неравнпмеран 
регипнални развпј у 
Свеуу 
 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених услпва и ресурса на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски и демпграфски развпј у Свеуу и предлаже нашине за 
оихпвп рещаваое 
Разуме савремене екпнпмскп – пплиуишке прпблеме у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
рещаваое 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник изушава и прпцеоује прирпдне и друщувене услпве  ресурсе, оихпв ууицај на 
неравнпмеран друщувенп – екпнпмски развпј у Свеуу и предлаже нашине за оихпвп 
ублажаваое 
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- навесуи ушеника да 
сампсуалнп 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
 
 

- ушеник сампсуалнп 
анализира и 
закљушује п 
глпбалним 
друщувеним 
прпменема и 
оихпвпм иуицају на 
друщувене и 
екпнпмске упкпве на 
глпбалнпм нивпу 
(уранзиција, 
инуеграција, 
глпбализација, 
неравнпмерни 
развпј регипна 
Свеуа) 
 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое савремених 
елекурпнских ппмагала, аналпгних и 
дигиуалних карауа 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира  и аргуменупванп пбјащоава друщувенп – екпнпмске каракуерисуике регипналних 
целина у Свеуу 

 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира ууицај друщувених факупра на суепен екпнпмске развијенпсуи разлишиуих регија у 
свеуу; Анализира глпбалне друщувене прпмене и оихпв ууицај на друщувене и екпнпмске 
упкпве на глпбалнпм нивпу 

 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
-Екпнпмија  
- Исуприја 
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА:М.САВИЋЕВИЋ И САРАДНИЦИ,ХИГИЈЕНА  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

здравсувена 

кулуура 

здравље и 

здрав живпу 

 

усвајаое 

пдгпвпрнпсуи 

и дпследнпсуи 

према лишнпм 

и здрављу 

других 

наведе дефиницију здравља,пбјасни ппјам 

духпвнпг и психишкпг здравља,пбјасни 

принципе здравпг живпуа,пбјасни знашај 

редпвнпг здравсувенпг прегледа 

 наука п исхрани,пснпве 

куварсува,пснпве 

ппсласуишарсува,пснпви 

угпсуиуеуељсува,психплпгија                          

хигијена 

уела,зуба,пдеёе 

и пбуёе 

 

 

суицаое 

ппзиуивних 

суавпва и 

навика у 

лишхпј 

хигијени 

пбјасни нашине и знашај неге ппјединих 

делпва уела,преппзна пснпвне симпупме 

бплесуи,пдржава правилну хигијену руку и 

нпкуију,набрпји услпве ппд кпјим се пренпсе 

бплесуи прљавих руку,примени мере кпјима 

се спрешавају бплесуи прљавих руку,наведе 

пспбине мауеријала за избпу пдеёе и пбуёе 

и нашине пдржаваоа уих мауеријала 

заразне 

бплесуи 

псппспљаваое 

за примену 

хигијенских 

суандарда у 

живпуу и раду 

 

 

набрпји пснпвне каракуерисуике 

микрппрганизама,гљивица,паразиуа,набрпји 

и класификује заразне бплесуи према 

нашину оихпвпг пренпщеоа,пбјасни услпве 

при кпјима се развијају пренпсиве 

бплесуи,правилнп реагује при ппјави 

заразних бплесуи,примени мере за 

спрешаваое заразних бплесуи у 

свакпдневнпм живпуу и на раднпм 

месуу,планира и прганизује мере 

защуиуе,пбјасни знашај редпвнпг пбављаоа 

саниуарнпг прегледа. 

 

инуимна 

хигијена 

 пбјасни граѐу и функцију пплних 

пргана,класификује средсува за 

кпнурацепцију и пбјасни дејсувп,ппзнаје 
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 узрпшнике и услпве пренпщеоа пплнп 

пренпсивих бплесуи,преппзна симпупме 

пплнп пренпсивих бплесуи 

менуалнп 

здравље 

 

 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

факуприма 

кпји ууишу на 

менуалнп 

здравље 

шпвека 

пбјасни кпј факупри ууишу на дущевнп 

здравље шпвека,пбјасни каракуерисуике 

бплесуи зависнпсуи,набрпји врсуе 

упксикпманија,ппзнају узрпке,развпј и 

ппследице злпуппуребе психпакуивних 

супсуанци 

 

 

радна средина 

суицаое 

знаоа п 

најшещёим 

щуеуним 

ууицајима у 

раднпј 

средини и 

нашинима 

оихпвпг 

спрешаваоа 

 

правилнп расппреди време рада и 

пдмпра,ппзнају ппследице дејсува щуеуних 

факупра у раднпј средини,набрпји најшещёе 

узрпке ппвреде на раду,набрпји мере 

защуиуе на раду 

  

 

ууицај пкплине 

на здравље 

шпвека 

суицаое 

пснпвних 

знаоа п 

знашају 

здравпг 

живпунпг 

прпсупра 

ппзнаје сасуав ваздуха,извпре загаѐеоа и 

мере защуиуе,ппзнаје знашај здраве 

впде,извпре загаѐеоа и мере 

защуиуе,ппзнаје нашине загаѐеоа земљищуа 

и нашине уклаоаоа пупадних мауерија. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: 

Насуавне меупде: 

Насуавна средсува: 
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ПСНПВЕ ТУРИЗМАИ УГПСТИТЕЉСТВА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
ууризма и 
угпсуиуељсува  
- суицаое знаоа п 
месуу ууризма у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
уурисуишких сазнаоа 
 

- Ушеник зна да 
дефинище предмеу 
прпушаваоа, ппделу 
и знашај ууризма 
- Ушеник мпже да 
пбјасни месуп 
ууризма у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
уурисуишких сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашају ууризма и 
угпсуиуељсува 
Пбјащоава уурисуишке везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу ууризма са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у уурисуишкпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава уурисуишке везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима ууризма и 
п елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище 
уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
навпди елеменуе 
уурисуишких креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и 
услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима ууризма и угпсуиуељсува  
Ушеник сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа на уурисуишка 
креуаоа 

 П
б

л
и

ц
и

 ф
и

н
кц

и
је

 и
 в

и
д

п
ви

 
уу
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Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище 
уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва 
свпјсува 
наведи врсуе 
уурисуишких пблика  
наведи 
каракуерисуике 
ппсебних пблика 
ууризма 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу функција ууризма и оихпву узајамну 
ппвезанпсу; Упшава анурпппгене уурисуишке вреднпсуи. 
 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за 
псувариваое исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 Ту
р

и
су

и
шк

п
 у

р
ж

и
щ

уе
 

Суицаое знаоа п 
ууицају екпнпмских и 
пплиуишких, 
прганзаципних и 
кулуурних факупра 
на развпј ууризма 

Дефинище 
уурисуишкп уржищуе 
Ппзнаје 
каракуерисуике 
уурисуишкпг уржищуа 
Дефинище 
уурисуишку уражоу 
 Дефинище 
уурисуишку ппнуду 
Разликује ппнуду пд 
уражое 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје уурисуишкп уржищуе; 
Примеоује знаое п ппнуди и уражои у ууризму 
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 Н
п

ви
 у

р
ен

д
п

ви
 у

 у
ур

и
зм

у 

Суицаое знаоа п 
савременим 
уурисуишким 
креуаоима 

дефинище 
уурисуишкп креуаое 
ппзнаје 
каракуерисуике 
дпмаёег и 
инпсуранпг ууризма 
ппище нпве фпрме 
уурисуишке 
индусурије 
дефинище 
индусурију 
слпбпднпг времена 
дефинище 
ппдсуицајна 
пуупваоа 
дефинище хпуелске 
и ресупранске ланце 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце дпмаёег и инпсуранпг ууризма  
Ппзнаје савремена уурисуишка креуаоа 

 У
гп

су
и

уе
љ

су
вп

 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм 
угпсуиуељсува и 
оегпвим месупм у 
привредним и 
непривредним 
делаунпсуима 

наведи дефиницију 
ппјма угпсуиуељсува 
пписује насуанак и 
исупријски развпј 
угпсуиуељсува 
ппзнаје месуп и 
улпгу угпсуиуељсува 
у привреди земље 
навпди задауке и 
пбјащоава знашај 
уугпсуиуељсува 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
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 У
сл

уг
е 

у 
уг

п
су

и
уе

љ
су

ву
 

Псппспбљаваое 
ушеника да 
прилагпде 
угпсуиуељске услуге 
жељама и 
ппуребама гпсуију 

Пбјащоава ппјам 
угпсуиуељске услуге 
Разликује врсуе 
угпсуиуељских услуга 
Пписује квалиуеу 
угпсуиуељских услуга 

  

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

зна да прилагпди угпсуиуељске услуге жељама и ппуребама гпсуију  

 У
гп

су
и

уе
љ

ск
е 

п
п

сл
п

вн
е 

је
д

и
н

и
ц

е 

Псппспбљаваое 
ушеника да разликују 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
према намени и 
услугама кпје 
пружају 

Навпди дефиницију 
угпсуиуељске 
ппслпвне јединице 
Разликује врсуе 
угпсуиуељски 
ппслпвних јединица 
Дефинище 
кауегпризацију 
Кприсуи правилник п 
кауегпризацији 
ппслпвних јединица 
Ппзнаје 
кауегпризацију 
угпсуиуељских 
пбјекауа у Србији 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи угпсуиуељске ппслпвне јединице према намени и услугама 
кпје пружају 

 К
ад

р
п

ви
 у

 
гп

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п  
знашају, улпзи и 
сурукуури кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Пбјащоава знашај и 
улпгу кадрпва у 
угпсуиуељсуву 
Пбјащоава 
сурукууру кадрпва у 
угпсуиуељсуву 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи , улпгу и сурукууру кадрпва у угпсуиуељсуву -Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

 У
за

н
се

 у
 

уг
п

су
и

уе
љ

су
ву

 
 

Суицаое знаоа п 
ппслпвним 
пбишајима у 
угпсуиуељсуву 

Дефинище узансе 
Пбјащоава 
ппслпвне пбишаје 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и навпди ппслпвне пбишаје у угпсуиуељсуву 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Куварсувп 
- Пснпви услуживаоа 
- Екпнпмика уурисуишких и угпсуиуељских предузеёа 
- Предузеунищувп 

 

 

КУВАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград,  М. Вукиё,М. Ппруиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

       Куварсувп 

 

 

 

Увпд  у  куварсувп 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за примену 

хигијенских суандарда 

у куварсуву, за израду 

угпсуиуељске ппнуде, 

дефинище ппјмпве: куварсувп и 

кухиоа;  

пбјасни знашај куварсува и задауке 

куварсува; 

ппище исупријски развпј куварсува; 

разликује врсуе кухиоа и кухиоска 

пдељеоа; 

ппище ппјам, знашај и примену HACCP-

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

- Здравсувена кулуура 

- Исхрана 

- Хемија 

- Пснпве услуживаоа 

- Наципналне кухиое 

- Екпнпмика и 

прганизација 

угпсуиуељскп 
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за механишку пбраду и 

примену сирпвина у 

куварсуву. 

 

a у куварсуву; 

примеоује принципе HACCP; 

спрпвпди HACCP у кухиои; 

анализира криуишне уашке у сисуему  

HACCP-a; 

кприсуи сурушне изразе у куварсуву; 

разликује свешане пбрпке у 

угпсуиуељсуву; 

пбјасни дневне пбрпке у 

угпсуиуељсуву; 

пбјасни сасуав ппнуде за свешане 

пбрпке;  

дефинище инсуруменуе угпсуиуељске 

ппнуде; 

планира мени; 

групище јела у јелпвнику сасуави; 

наведе пснпвне каракуерисуике 

живпуних намирница; 

дефинище ппјмпве:  месп и месне 

прераѐевине, рибе, ракпве, щкпљке и 

мпрске плпдпве, млекп и млешни 

прпизвпди, јаја, ппврёе, впёе, зашини 

и маснпёе; 

пбјасни нашине складищуеоа 

живпуних намирница; 

примеоује живпуне намирнице; 

ппзнаје прганплепуишка суаоа 

живпуних намирница; 

кпнурплище исправнпсу живпуних 

нaмирница; 

складищуи живпуне намирнице; 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

уурисуишких предузеёа 
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примеоује живпуне намирнице; 

ппзнаје прганплепуишка суаоа 

живпуних намирница; 

кпнурплище исправнпсу живпуних 

нмаирница; 

складищуи живпуне намирнице; 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Термишке - 

упплпуне пбраде 

намирница 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за уермишкп- 

упплпуну пбраду  

живпуних намирница 

дефинище уермишку (упплпуну) пбраду 

намирница; 

разликује врсуе уермишке пбрада 

према средини у кпјпј се припремају; 

ппище врсуе уермишке пбрада 

намирница; 

уермишки пбраѐује живпуне 

намирнице. 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

уермишки пбраѐује живпуне 

намирнице 

 

         Фпндпви и 

спспви 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

фпндпва и спсева; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

дефинище фпндпва- спспве; 

наведе врсуе фпндпва- спспва; 

разликује нпрмауиве и израѐује 

пснпвне калкулације за фпндпве- 

спспве; 

пписује нашине припреме намирница 

за фпндпве- спспве; 

наведе примену фпндпва у куварсуву; 

наведе примену фпндпва-спспва; 

кпмбинује уехнике уермишке пбраде; 

припреми фпндпве- спспве; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира фпндпве-спспве 

кпмбинује спспве са јелима; 

кприсуи дресинге при припреми 
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пдреѐених јела; 

припрема  слпжене маслаце.  

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

кпмбинује уехнике уермишке пбраде; 

припреми фпндпве- спспве; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира фпндпве-спспве 

кпмбинује спспве са јелима; 

кприсуи дресинге при припреми 

пдреѐених јела; 

припрема  слпжене маслаце.  

 

Салауе 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему и 

издаваое салауа; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

 

дефинище салауе;  

наведе врсуе салауа; 

наведе врсуе ппврёа за припрему 

салауа; 

ппзнаје нпрмауиве  и израѐује 

пснпвне калкулације за салауе;  

припреми намирнице за салауе;  

уермишки пбраѐује намирница за 

салауе;  

припреми салауе; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира салауе; 

 декприще салауе. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

припреми намирнице за салауе;  

уермишки пбраѐује намирница за 

салауе;  



 1725 

припреми салауе; 

пдржава јела дп сервираоа; 

сервира салауе; 

 декприще салауе. 

 

 

 

Прилпзи и варива 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за припрему, 

примену и издаваое 

варива и прилпга; 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснпвних калкулација. 

 

дефинище прилпге и варива; 

разликује врсуе прилпга и варива; 

разликује нпрмауиве и израѐује 

пснпвне калкулације за варива и 

прилпге; 

припрема намирница за варива и 

прилпге; 

пбликује ппврёе; 

уермишки пбраѐује ппврёе; 

припрема варива и прилпге; 

сервира варивп и прилпге; 

декприще варива и прилпге. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ИСХПДИ ЗА НАСТАВУ У БЛПКУ 

 

припрема намирница за варива и 

прилпге; 

пбликује ппврёе; 

уермишки пбраѐује ппврёе; 

припрема варива и прилпге; 

сервира варивп и прилпге; 

декприще варива и прилпге. 

 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 
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Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна  

 

ИСХРАНА 

ЛИТЕРАТУРА:  Исхрана за I разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле: пбразпвни прпфил кпнпбар, Завпд за учбенике Бепград 2014. гпдине, ауупри: 

Бранка П.Трбпвиё, Мира Никплиё, Слпбпданка Банкпвиё Паунпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ИСХРАНА 

 

 

 

Хранљиве мауерије 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

хранљивим мауеријама 

и енергеускпј 

вреднпсуи живпуних 

намирница 

-разликује ппјмпве хране и исхране и 

оихпве улпге;   

-пбјасни улпгу ппјединих хранљивих 

мауерија у прганизму;  разликује 

намирнице пп ппреклу; 

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница биљнпг ппрекла 

у исхрани,   

-наведе хемијски сасуав и знашај 

ппјединих намирница живпуиоскпг 

ппрекла у исхрани;   

-наведе преднпсуи уппуребе прганских 

прпизвпда у људскпј исхрани;   

-разликује ппјмпве прганске и 

кпнвенципналне хране, наведе ризике 

уппуребе генеуски мпдификпване 

хране;   

израшуна енергеуску вреднпсу 

ппјединих намирница 

-Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое  

-Дигиуална кпмпеуенција 

-Сарадоа 

-Рещаваое прпблема 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Пдгпвпран пднпс према 

здрављу 

-Есуеуишка кпмпеуенција 

-Предузимљивпсу и 

пријенуација ка 

предузеунищуву 

-Кпмуникација 

-Кпмпеуенција за ушеое 

 

Услуживаое, 

здравсувена кулуура, 

пснпве куварсува 

 

 

 

 

Правилна исхрана 

 

 

 

 

Суицаое знаоа п 

принципима правилне 

исхране и ппуребама у 

-наведе принципе правилне исхране;   

-набрпје узрпке неправилне исхране;   

-пбјасне ппследице неправилне 

исхране;  

- израшуна индекс ухраоенпсуи (БМИ); 

 сасуави дневни пбрпк 
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 исхрани 

 

Квареое намирница 

и кпнзервисаое 

 

Суицаое пснпвних 

знаоа п квареоу 

намирница и меупдама 

кпнзервисаоа  

-набрпје најшещёе узрпке квара 

намирница;   

-пбјасне услпве ппд кпјима насуаје 

квареое намирница;  

-наведе нашине смаоеоа ризик 

квареоа намирница;   

-наведе нашине пшуваоа (намирница);   

-ппище меупде кпнзервисаоа 

намирница; 

 -наведе мпгуёе узрпшнике и нашине 

урпваоа хранпм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални пблик рада, инуеракуивна насуава, групни рад, прпјекуна насуава 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација 

Насуавна средсува: учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа јесу: 

Пснпвни нивп: БИ. 1.6.2, БИ.1.6.3 

Средои нивп: БИ.2.6.3, БИ.2.6.4 

Напредни нивп: БИ.3.2.1 

 

ППСЛАСТИШАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА::Ппсласуишарсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград, 2016; М. Вукиё,М.Живкпвиё 

Видпвиё,Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппсласуишарсувп 

 

Пснпве 

ппсласуишарсува 

 

Псппсабљаваое ушеника за 

ппщуа знаоа из исуприје 

ппделе ппсласуишарсува и 

ппсласуица;примену лишне 

радне хигијене пспбља и 

Пп заврщеуку ушеник 

ёе биуи у суаоу да 

ппище развпј 

ппслсуишарсува, 

наведе ппделу и врсуе 

Ушеник развија 

свесу п 

исупријскпм знашају 

ппсласуишарсува и 

ппсласуица, 

Исхрана; Здравсувена 

кулуура; Сурани језик; 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика;Ппслпвна 

инфпрмауика;Сви 
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защуиуе на раду;кприщёеое 

прпсуприја 

,ппреме,мащина.алауа,ппсуѐа 

и фпрми.Псппспбљаваое 

ушеника за примену сурушних 

реши и израза у 

ппсласуишарсуву;примену 

НАССР суандарда; примену 

живпуних намирница у 

ппсласуишарсуву 

ппсласуица; наведе и 

ппище средсува за 

пдржаваое  лишне 

хигијене и раднпг 

месуа; пбележи месуп 

за пдлагаое средсуава 

за хигијену, пдржава 

лишну хигијену и 

раднпг месуа; кприсуи 

и сппрпвпди 

хигијенске суандарде; 

ппище ппсласуишарске 

прпсуприје за рад, 

ппрему, мащине, 

алауе, ппсуѐе и 

фпрме; кприсуи 

ппсласуишарске 

прпсуприје, ппрему, 

мащине; примеоује 

НАССР-а у 

ппсласуишарсуву; 

ппище врсуе 

ппаснпсуи пп живпуне 

намирнице. 

. Ппвезује суешена 

знаоа са српдним 

наушним и 

предмеуним 

садржајима. Негује 

вещуину 

кпмуникације, 

сампсуалнп 

кприщёеое 

прпсуприја, 

ппреме, мащина, 

алауа, ппсуѐа и 

фпрми. Суише 

пдгвпрнпсу да кап 

индивидуа 

дппринесе 

изградои 

квалиуеуније 

примене живпуних 

намирница у 

ппсласуишарсуву 

кап и примену 

НАССР суандарда. 

 

 

Ушеник развија 

свесу п  знашају 

ппсласуишарсува и 

ппсласуица, 

. Ппвезује суешена 

знаоа са српдним 

наушним и 

предмеуним 

садржајима. Негује 

вещуину 

кпмуникације, 

сурушни предмеуи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исхрана: Здравсувена 

кулуура: Сурани 

језик:Рашунарсувп и 

инфпрмауика и сви 

сурушни предмеуи 

 

 

 

 

 

 

Преливи 

 

Псппспбљавое ушеника за 

израду прелива 

Пп заврщеуку ушеник 

ёе биуи у суаоу да 

наведе врсуе прелива, 

наведе намирнице, 

кпмбинује 

намирнице,разликује 

преливе за 

декпрацију,ппище 

нашине сервираоа и 

калкулацију, 

припреми намирнице, 

измери намирнице, 
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декприще ппсласуицу 

преливима:сервира 

преливену 

ппсласуицу,израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију: израѐује 

ппнуду и прима 

ппручбину; 

 

сампсуалнп 

кприщёеое 

прпсуприја, 

ппреме, мащина, 

алауа, ппсуѐа и 

фпрми. Суише 

пдгвпрнпсу да кап 

индивидуа 

дппринесе 

изградои 

квалиуеуније 

примене живпуних 

намирница у 

ппсласуишарсуву  

 

Кремпви Псппспбљавое ушеника за 

израду кремпва 

Пп заврщеуку ушеник 

ёе биуи у суаоу да 

наведе врсуе кремпва; 

наведе намирнице, 

кпмбинује 

намирнице,разликује 

кремпве за филпваое 

и декпрацију,ппище 

нашине сервираоа и 

калкулацију, 

припреми намирнице, 

измери намирнице, 

филује и декприще 

ппсласуицу 

кремпвима:сервира 

нафилпвану и  

преливену 

ппсласуицу,израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију; 

Кплаши пд уесуа 

 

 

Псппспбљавое ушеника за 

кплаша пд уесуа 

Пп заврщеуку ушеник 

ёе биуи у суаоу да 

наведе врсуе кплаша 

пд уесуа; наведе 

намирнице, кпмбинује 

намирнице,разликује 

врсуе кремпва и 
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филпва за кплаше пд 

уесуа; ,ппище нашине 

сервираоа и 

калкулацију, 

припреми намирнице, 

измери 

намирнице,пбликује и 

пеше дауи уип кплаша; 

декприще и сервира 

дауи уип 

кплаша;,израѐује 

пснпвни нпрмауив и 

калкулацију;израѐује 

ппнуду и прима 

ппручбину 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде: Кпмбинпвани 

Насуавна средсува Щкплска радипница, Пснпвна средсува за рад и сиуан инвенуар 

 

БЛПК НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА::Ппсласуишарсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград, 2016; М. Вукиё,М.Живкпвиё 

Видпвиё,Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ППСЛАСТИШАРСТВП( 

БЛПК НАСТАВА) 

 

 

Пснпви 

ппсласуишарсува 

 

Псппсабљаваое 

ушеника  за примену 

лишне,радне хигијене 

пспбља и защуиуе на 

раду 

 

 

Кпд блпк насуаве 

акценау суавиуи на 

сампсуалан рад 

ушеника; ушеник 

кприсуи 

ппсласуишарске 

прпсуприје за рад, 

 Ппвезанпсу са 

ппсласуишарсувпм -

вежбе Пдгпвпран 

пднпс према 

пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

Сви сурушни предмеуи; 

Здравсувена кулуура; 

Сурани језик; 

Рашунарсувп и 

инфпрмауика;Ппслпвна 

инфпрмауика 
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ппрему, 

мащине,алауе.ппсуѐе и 

фпрме;кприсуи и 

пдржаава хигијену 

раднпг месуа 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према 

здрављу 

 

Преливи Псппспбљавое 

ушеника за израду 

прелива 

Израѐује и сервира 

преливену ппсласуицу 

-лајуер и фпндан 

-желе 

-дпбпщ и грилијащ 

-шпкпладни прелив 

 

Кремпви Псппспбљавое 

ушеника за израду 

кремпва 

Ушеник израѐује 

-бууер крем 

-баварски крем 

-куване кремпве 

-запешени крем 

-мусеви 

-кремпве са сирпм 

-пене 

-пана-кпуа 

-ганаж кремпви 

 

Кплаши пд уесуа 

 

 

 

Псппспбљавое 

ушеника за кплаша пд 

уесуа 

Ушеник израѐује 

кплаше 

-линзер слаукп уесуп 

-линзер уесуп са 

пресбургерпм 

-сланп линзер уесуп 

-кплаши пд киселпг 

уесуа 

-кплаши пд вушенпг 

уесуа 

-кплаши пд крпмпир 

уесуа 

-кплаши пд уесуа за 

резанце 
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-палашинке 

-кплаши пд принцес 

масе 

-кплаши пд лиснаупг 

уесуа 

 

 

 

 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупдеКпмбинпвани 

Насуавна средсуваЩкплска радипница, Пснпвна средсува за рад и сиуан инвенуар 

 

ПРПФЕСИПНАЛНА ПРАКСА 

ЛИТЕРАТУРА:Ппсласуишарсувп за први разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград, 2016; М. Вукиё,М.Живкпвиё 

Видпвиё,Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Прпфесипнална пракса 

 

Прганизпваое 

сппсувенпг рада и 

раднпг месуа 

 

 

 

- Пријем, пбрада, 

пакпваое и 

складищуеое 

намирница 

 Пдржава хигијену и 

здравсувенп 

безбеднпсне услпве 

- Припрема ппрему, 

уреѐаје и инвенуар 

- Кпмуницира са 

сарадницима  

- Пбавља прпцедуре 

заувараоа (прпцедуре 

"предаје смене") 

- Прауи инпвације у 

пбласуи 

ппсласуишарсува 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према 

здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према 

пкплини 

Сарадоа 

- Здравсувена кулуура- 

Исхрана- Хемија- 

Пснпве услуживаоа- 

Наципналне кухиое- 

Екпнпмика и 

прганизација 

угпсуиуељскп 

уурисуишких предузеёа 
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Припрему, примену 

и издаваое 

ппсласуица, 

израду 

пснпвних 

калкулација 

Псппспбљаваое 

ушеника  

разликује врсуе 

ппсласуица; 

ппзнаје нпрмауиве и  

израду 

пснпвних 

калкулација 

- Издаваое ппручбине 

- Впѐеое евиденција 

 

 

Хладне ппсласуице: 

Брануајнг маса 

- Принцес крпфне са 

щлагпм. 

Слауки линзер 

-Мирбер пиуа. 

 

припрема намирнице 

за ппсласуице; 

припрема ппсласуице; 

сервира ппсласуице; 

декприще ппсласуице. 

 

 

 

наведе врсуе Хладне 

ппсласуице 

; кпмбинује 

намирнице пп 

рецепуури 

за пдреѐени уип 

пдрединашин;припрема 

оа; разликује 

нашине пбликпваоа 

уесуа 

за кплаше;  

 

Вушенп уесуп 

- Сува пиуа са прасима. 

Пснпвна ванил парфе 

маса 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника  

разликује врсуе 

ппсласуица; 

ппзнаје нпрмауиве и  

израду 

пснпвних 

калкулацијаза 

пдреѐени уип уесуа 

пдреди 

нашин;припрема 

оа уесуа; разликује 

нашине пбликпваоа 

уесуа 

за кплаше; 

наведе врсуе кплаша пд 

уесуа; кпмбинује 

намирнице пп 

рецепуури 

за пдреѐени уип уесуа 

пдреди 

нашин;припрема 

оа уесуа; разликује 

нашине пбликпваоа 

уесуа 

за кплаше; 

 

Тппле ппсласуице и 

преливи: 

Псппспбљаваое 

ушеника  

израѐује пснпвни 

нпрмауив; израѐује 
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-Палашинке 

једнпсуавне са чемпм, 

шпкпладпм, прасима. 

Щаупи – вински щауп 

-Палашинке у щаупу; 

-Грауиниране 

палашинке са 

прасима и макпм; 

-Кпх пд гриза са 

винским щауппм. 

 

 

 

 

разликује врсуе Тппле 

ппсласуице и преливи: 

пдреди 

нашин;припрема 

оа Тппле ппсласуице и 

преливи: 

 

пснпвне калкулације; 

израѐује ппнуду; прима 

ппручбину; наведе 

врсуе 

маса;кпмбинује 

намирнице пп даупј 

рецепуури за пдреѐени 

уип масе; пдреди нашин 

припреме маса; 

разликује нашине 

пбликпваоа маса; 

пбјасни нашине 

декприсаоа према уипу 

уппле ппсласуице 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Фрпнуални, индивидуални, групни 

Насуавне меупде:Кпмбинпвани 

Насуавна средсуваа Щкплска радипница, Пснпвна средсува за рад и сиуан инвенуар 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛАСТИШАР II РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за други разред (Едука или ЗУНС), Д.Живкпвиё Теприја коижевнпсуи, Правппис, щкплскп изаое,  Суанпјишё-Ппппвиё Грамауика 

српскпг језика  

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 И
 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т 

Барпк, калсицизам, 

прпсвеуиуељсувп 

-Барпк и класицизам; ппеуика, 

главни 

предсуавници у нащпј и 

еврппскпј коижевнпсуи 

Уппзнаваое са 

еврппским 

кулуурним, духпвним 

и 

мисапним 

уенденцијама 

Ушеник: 

-зна пдлике 

прпсвеуиуељсува и 

оихпве предсуавнике у 

коижевнпсуи 

- преппзна на 

 

Ушеник: 

 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

Исуприја 

умеунпсуи, 

исуприја, 

гепграфија 
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-Мплијер: „Тврдица“ 

- Прпсвеуиуељсувп у Еврппи и 

кпд нас 

- Коижевнп - прпсвеуиуељски 

рад Дпсиуеја 

Пбрадпвиёа 

- Дпсиуеј Пбрадпвиё: „Живпу и 

прикљушенија“ 

(пдлпмци) 

- Јпван Суерија Ппппвиё: 

„Тврдица“ (пдлпмци) 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

17. и 18. века и 

оихпвим 

ууицајима на српску 

коижевнпсу. 

Разликпваое праваца 

меѐуспбнп према 

идејнпј  пснпви 

пбраѐеним делима 

пдлике 

прпсвеуиуељсува 

- пбјащоава знашај 

Дпсиуејевпг рада за 

српску кулууру и 

коижевнпсу 

-прави паралелу у 

пбради исуих мпуива у 

еврппскпј и 

српскпј коижевнпсуи 

-увиѐа слишнпсуи и 

разлике  идејних пснпва 

праваца 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 

-ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

 

 

-ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације  

 

 

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

 

-уважава сагпвпрника 

 

 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

Рпмануизам 

-Рпмануизам у Еврппи и кпд 

нас (ппјам, 

пспбенпсуи, знашај, 

предсуавници) 

- Пущкин: „Евгеније Поегин“ 

(пдлпмак) 

- Хајне: „Лпрелај“ или Щ. 

Пеуефи: „Слпбпда 

свеуа“ 

- Вук Карачиё - рад на рефпрми 

језика и 

правпписа, рад на сакупљаоу 

нарпдних 

умпувприна, лексикпграфски 

рад 

- Знашај 1847. гпдине 

- Пеуар Пеурпвиё Оегпщ: 

Хуманисуишкп- 

филпзпфске мисли „Гпрскпг 

вијенца“ (уумашеое 

гнпмских израза пп избпру) 

 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

рпмануизма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи. 

 

 

 

 

-наведе предсуавнике 

рпмануизма и оихпва 

дела 

- упшава и пбразлаже 

пдлике рпмануизма 

- изнесе свпј суд п 

коижевним делима 

кприсуеёи 

суешена знаоа и 

сппсувена запажаоа 

- преппзна и усвпји 

вреднпсуи наципналне 

кулууре и 

разуме/ппщуује 

кулуурне вреднпсуи 

других нарпда 
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- Бранкп Радишевиё: „Кад 

млидија` умреуи“ 

- Ђура Јакщиё: „На Липару 

Јпван Јпванпвиё Змај: „Ђулиёи“ 

и „Ђулиёи 

увепци“ (избпр) 

 Лаза Кпсуиё: „Santa Maria 

della Salute“ 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

 

 

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи 

ИКТ зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

 

 

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

 

 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

Реализам 

-Реализам у Еврппи и кпд нас 

(ппјам, пспбенпсуи, 

знашај, предсуавници) 

- Балзак: „Шиша Гприп“ 

(пдлпмци пп избпру) 

- Гпгпљ : „Ревизпр“ (пдлпмак) 

- Милпван Глищиё: „Глава 

щеёера“ 

- Лаза Лазаревиё: „Веуар“ 

- Радпје Дпманпвиё: „Данга“ 

- Симп Мауавуљ: „Ппвареуа“ 

- Бранислав Нущиё: „Гпсппѐа 

минисуарка“ 

- Впјислав Илиё: „Сивп, 

сумпрнп небп“ 

- Прпцена псуваренпсуи исхпда 

 

 

Уппзнаваое са 

ппеуикпм 

реализма, 

предсуавницима и 

делима 

еврппске и српске 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- наведе предсуавнике 

правца и оихпва дела 

- дефинище пдлике 

реализма и преппзна их 

на 

пбраѐеним коижевним 

делима 

-уумаши умеунишки свеу 

и суваралашке ппсуупке у 

сурукуури пбраѐених 

дела 

Правппис 

Сппјенп и пдвпјенп писаое 

реши 

(писаое брпјева и изведеница 

пд оих, писаое 

заменица и заменишких 

прилпга, сппјеви предлпга и 

других решци, глагпли и решце, 

писаое негације) 

Пснпвна правила сппјенпг, 

пплуслпженишкпг и 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да пищу у складу са 

правпписнпм нпрмпм 

Примеоује правила 

пдвпјенпг и сасуављенпг 

писаоа реши 

у складу са језишкпм 

нпрмпм. 
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пдвпјенпг писаоа пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

 

 

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

 

 

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

 

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

Мрфплпгија са увпрбпм реши 

-Мпрфплпгија у ужем смислу 

- Врсуе реши 

-Именске реши и оихпве 

грамауишке кауегприје 

- Глагпли. Грамауишке 

кауегприје глагпла 

-Прилпзи, предлпзи, везници, 

решце, узвици 

- Пснпвни ппјмпви п извпѐеоу 

реши 

- Пснпвни ппјмпви п увпрби 

слпженица и 

пплуслпженица. 

-Прпцена псуваренпсуи исхпда 

Кулуура језишкпг изражаваоа 

- Лексишке вежбе 

- Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

- Писаое весуи, извещуаја, 

инуервјуа и других 

пблика нпвинарскпг 

изражаваоа 

-Милууин Миланкпвиё: „Крпз 

васипну и векпве 

 

Сисуемауизпваое 

знаоа п 

врсуама реши, 

оихпвим 

пблицима и пснпвним 

правилима граѐеоа 

реши 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да уепријска знаоа из 

грамауике и 

правпписа 

примеоује у усменпм 

и 

писанпм изражаваоу 

у 

складу са језишкпм 

нпрмпм, 

Псппспбљаваое 

ушеника 

да кприсуе разлишиуе 

пблике казиваоа и 

функципналне суилпве 

-изражава 

размищљаоа и 

криуишки суав према 

прпблемима и 

ппјавама кпје намеёу 

коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

-усаврщава суил и 

писменпсу у пднпсу на 

преухпдни разред 

- Пдреѐује врсуу реши и 

грамауишке кауегприје 

-уппуребљава у усменпм 

и писанпм изражаваоу 

пблике 

реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

. преппзнаје прпсуе, 

изведене и слпжене 

реши 

- преппзнаје пснпвне 

принципе увпрбе реши 

Изражава размищљаоа 

и криуишки суав према 

прпблемима и ппјавама 

кпје намеёу коижевни 

уексупви али су и деп 

свакпдневнпг живпуа 

- примени пдлике 

нпвинарскпг суила 

-усаврщип је језик , суил 

и писменпсу писмених 

задауака у пднпсу на 

преухпдни разред 
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каракуерисуика 

дпминануних праваца 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме. 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа …..  

Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 

Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЛИТЕРАТУРА:  NEW HEADWAY PRE-INTERMEDIATE 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 
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Unit 7 Living 

history 

-усвајаое 

грамaуишких 

сурукуура Past Simple 

Tense, Present Perfect 

 -Развијаое језишких 

вещуина .  

- Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое  и 

усвајаое разлишиуих 

ппрпдица реши 

(суфикси, префикси) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

уексу – ушеник  уппуребљава 

једнпсуавне изразе и 

решенице какп би исказап 

свпје мищљеое п пдреѐенпј 

уеми 

Ушеници су у суаоу да 

преппзнају, упше разлике и 

уашнп кприсуе дауа времена 

(past 

simple / present perfect 

simple) 

-акуивнп примени 

предвиѐене  лексишке 

сурукууре 

 − пписује сиууације и приша 

п дпгаѐајима 

 − на једнпсуаван нашин се 

сппразумева са 

сагпвпрницима 

 − ппсуавља једнпсуавна 

пиуаоа 

Ушеник уме да планира време за 

ушеое и да прганизује прпцес ушеоа и 

управља оим. Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и умеунпсуи развпју 

људске заједнице. 

Свпјим акуивнпсуима у щкпли и 

заједници афирмище дух уплеранције, 

равнпправнпсуи и дијалпга. Акуивнп 

слуща и ппсуавља релевануна пиуаоа 

ппщуујуёи сагпвпрнике и сараднике, а 

дискусију заснива на аргуменуима. 

Уме јаснп да искаже пдреѐени 

садржај, усменп и писанп, и да га 

прилагпди захуевима и 

каракуерисуикама сиууације: ппщуује 

жанрпвске каракуерисуике, 

пгранишеоа у ппгледу дужине, намену 

презенуације и ппуребе аудиупријума. 

Акуивнп кпнсуруище знаое; упшава 

сурукууру градива, акуивнп селекуује 

ппзнауп 

пд неппзнаупг, биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и елабприра пснпвне 

идеје. 

 Акуивнп дппринпси негпваоу 

кулууре дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишиупсуи и ппщупваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације. 

 Ушеник ппзнаје специфишне 

каракуерисуике разлишиуих 

мпдалиуеуа 

кпмуникације (усмена и писана, 

неппсредна и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

уелефпнпм, прекп инуернеуа). Кприсуи 

Српски језик 

Граѐанскп 

васпиуаое 
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Unit 8 - Girls and 

boys 

 

 

− пбраѐиваое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

мпдалне глагпле 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да шиуају 

неппзнау уексу и 

оегпва анализа 

-псппспбљаваое 

ушеника да дискууују 

п прпблемима и 

мпгуёим рещеоима 

кприсуеёе 

пдпварајуёе изразе и 

фразе ( Драга 

Савеуа,...) 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре п  

себи, свпјпј 

ппрпдици и 

пкружеоу 

- псппспбљаваое 

ушеника да изразе 

свпје мисщљеое у 

дискусији п медијима 

и уелевизијскпм 

прпграму 

Ушеник је сппспбан да 

- разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из 

уексуа иизрази  свпј суав на 

дауу уему 

- зауражи и схвауи 

једнпсуавније дауе упууе и 

инфпрмације и ппдржи 

краёи разгпвпр на задауу 

уему 

-Ушеник је сппспбан да 

акуивнп ушесувује у 

дискусији, кап и да примени 

мпдалне глагпле у свпјим 

изјавама. 

-Ушеници су сппспбни да 

гпвпре п себи, свпјпј 

ппрпдици и пкружеоу. 

 

 

инфпрмаципне уехнплпгије за шуваое, 

презенуацију и пснпвну пбраду 

ппдауака. 

Unit 9 - Time for 

a story 

 

 

-Усвајаое 

грамауишких 

сурукуура везаних за 

прпщла глагплска 

времена (Past Simple, 

Past Continuous, Past 

Perfect) 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и изрази изјаве везане за 

псеёаоа. 

Ушеник је сппспбан да разуме 

и кприсуи прпщла глагплска 

времена у свпјим 

изјавама(Past Simple, Past 
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- Развијаое језишких 

вещуина . 

-разумеваое и 

анализа неппзнаупг 

уексуа, кап и 

коижевних уексупва 

и приша (Dr Jekyll and 

Mr Hyde) 

-усвајаое и уппуреба 

везника у решеници, 

кап и предвиѐенпг  

впкабулара (везанпг 

за псеёаоа) 

-разгпвпр п 

пмиљеним писцима 

и коигама 

Continuous, Past Perfect). 

 

-Ушеник кприсуи грамауишке 

и лексишке сурукууре 

пбраѐене на шасу упкпм 

разгпвпра и дискусије п 

аууприма и коижевним 

делима. 

-Ушеник је сппспбан да 

разуме уексу на пдреѐену 

уему, да извуше биуне сувари 

из уексуа иизрази  свпј суав 

на дауу уему. (Dr Jekyll and Mr 

Hyde, The Shepherd boy) 

U10 Our 

interactive world 

-Усвајаое пасивних 

пблика глагплских 

времена, и 

псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуе пасивне 

изразе у свпјим 

изјавама.  

-шиуаое и анализа 

уексуа Five Internet 

Firsts  

-пришаое п 

мпдерним 

уехнплпгијама и 

бенефиуима, али и 

лпщим суранама, 

кприщёеоа 

инуернеуа  

-Усвајаое лексишких 

сурукуура везаних за 

-Ушеник акуивнп кприсуи 

пасив глагплских времена  и 

пбраѐене лексишке изразе и - 

примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара у пквиру уеме 

мпдерних уехнплпгија и 

инуернеуа. 

-Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжение 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву  

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 
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врсуе реши 

(слпженице). 

-Развијаое језишких 

вещуина . 
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Unit 11 Life`s 

what you make it 

-Развијаое језишких 

вещуина . 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи Present 

Perfect Continuous и 

ппреди га са другим 

глагплским 

временима везаним  

за прпщлпсу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпре, 

хрпнплпщки, п 

биуним дпгаѐајима у 

оихпвпм живпуу. 

-Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

неппзнау уексу и 

дискууује п музици. 

-разгпвпр п 

ппрпдици, усвајаое 

впкабулара 

-шиуаое и анализа 

уексуа A tragic dynasty 

 

Ушеник је у суаоу да 

кпрекунп уппуреби слпжене 

сурукууре у гпвпрнпм и 

писанпм језику, 

− пукрије знашеоа 

неппзнауих реши на пснпву 

кпнуексуа 

− сажима, препришава и 

превпди садржај писаних 

уексупва 

-Ушеник усваја и акуивнп 

кприсуи Present Perfect 

Continuous, и ппреди га са 

другим глагплским 

временима везаним за 

прпщлпсу. 

-Ушеник је у суаоу да 

ушесувује у дискусији везанпј 

за ппрпдицу, и да искаже 

свпје мищљеое. Ушеник је 

акуивнп применип градивп 

из предхпднп пбраѐених 

пбласуи  

-Примени временске клаузе  

-Примени предвиѐене 

лексишке сурукууре 
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Unit 12 Just 

wondering... 

-Псппспбљаваое 

ушеника да акуивнп 

кприсуи први и други 

кпндиципнал у 

свпјим изјавама и 

свакпдневнпм 

гпвпру. 

-Ппреѐеое 

кпндиципналних 

решеница и суукуура.  

-аргуменупванп 

исказиваое лишнпг 

суава у писанпј 

фпрми 

-Усвајаое и примена 

предлпга. 

-Развијаое језишких 

вещуина.  

-Усвајаое 

кпндиципналних 

израза крпз анализу 

уексуа The wonders of 

our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

примени и кприсуи 

кпндиципналне изразе у 

свпм свакпдневнпм гпвпру, 

али и крпз писане радпве.  

-Ушеник усваја впкабулар 

крпз анализу уексуа The 

wonders of our universe. 

-Ушеник је у суаоу да 

разгпвара п планеуи Земљи и 

галаксији у кпјпј се пна 

налази. 

- Примени пдгпварајуёе 

грамауишке јединице у 

кпнуексуу 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални,  индивидуални,  рад у пару, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, инуеракуивне меупде, меупда рада на уексуу 

Насуавна средсува: Учбеник са радним лисупвима, решник, аудип-визуелна средсува 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

2.СТ.2.1.4. 2.СТ.2.2.5 2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1. 2.СТ.2.3.1 2.СТ. 2.1.1. 2.СТ. 2.1.2. 2.СТ. 2.1.4. 2.СТ. 2.2.1. 2.СТ. 2.2.2. 2.СТ. 2.2.5. 2.СТ. 2.2.3. 2.СТ. 2.3.1. 2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.1. 2.СТ. 2.5.1. 2.СТ. 2.5.2. 2.СТ. 2.5.3. 2.СТ. 2.5.4. 
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Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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AНТРПППМПТПРИКА 

Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи 

-Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је Предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 
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мпупришких задауака у 

целине 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

СППРТСКА ИГРА  

( кпщарка ) 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп.На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.  

Средои нивп:На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп:На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА: Збирка рещених задауака за 1. и 2. разред средое щкпле, Круг, Бепград, 2008, Милпрад Јпкпвиё, Иванка Тпмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

Суeпeнoвaоe и 

кoрeнoвaоe 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa суeпeнoвaоa и 

кoрeнoвaоa 

 

Врщи суeпeнoвaоe сa 

цeлим eкспoнeнуoм и 

примeни их у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

Примeни oсoбинe 

кoрeнoвaоa и 

суeпeнoвaоa у 

урaнсфoрмaциjaмa изрaзa 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

4) Сaрaдоa 

1) Гeoгрaфиja 

2) Пoслoвнa 

инфoрмaуикa 

3) Кувaрсувo  

4) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

 

Квaдрaунe jeднaшинe и 

квaдрaунa функциja 

 

 

Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa пoурeбних зa 

рeщaвaоe квaдрaуних 

jeднaшинa и нejeднaшинa 

и скицирaоe и aнaлизу 

грaфикa квaдрaуних 

функциja 

 

Пoзнaje oбрaзaц зa 

рeщaвaоe квaдрaунe 

jeднaшинe и примeоуje гa 

нa рaзлишиуe слушajeвe 

Oдрeѐуje прирoду рeщeоa 

квaдрaунe jeднaшинe 

Рaсуaвљa квaдрaуни 

уринoм нa шиниoцe 

Рeщaвa квaдрaуну 

нejeднaшину 

Eкспoнeнциjaлнa функциja Суицaоe oснoвних знaоa 

и вeщуинa зa рaзумeвaоe 

eкспoнeнциjaлних и 

рeщaвaоe jeднoсуaвних 

eкспoнeнциjaлних 

jeднaшинa 

Прикaжe уaбeлaрнo и 

грaфишки eкспoнeнциjaлну 

функциjу 

Рeщaвa jeднoсуaвнe 

eкспoнeнциjaлнe 

jeднaшинe  

Пoлиeдри 

 

 

Суицaоe знaоa o 

пoлиeдримa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину призмe 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину пирaмидe 
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Oбрунa уeлa 

 

 

суицaоe знaоa o 

oбруним уeлимa 

 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину вaљкa 

Изрaшунa пoврщину и 

зaпрeмину купe 

Изрaшунa зaпрeмину  и 

пoврщину лoпуe 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa, мeуoдa дeмoнсурaциje 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: 

2.МА.1.1.2. Израшунава вреднпсу брпјевнпг израза у кпме се ппјављују сабираое, пдузимаое, мнпжеое, дељеое, суепенпваое и кпренпваое и при 

упме пп ппуреби кприсуи калкулаупр или пдгпварајуёи спфувер. 

2.МА.1.2.3. Израшунава и прпцеоује ппврщине и запремине гепмеуријских уела у прпсупру, кприсуеёи фпрмуле 

2.МА.1.3.3. Анализира графишки предсуављене функције (пдреѐује нуле, знак, инуервале мпнпупнпсуи, ексуремне вреднпсуи и уумаши их у реалнпм 

кпнуексуу). 

Средои нивп: 

2.МА.2.1.7. Рещава квадрауне и једнпсуавне раципналне неједнашине. 

Напредни нивп: / 

 

ЕКПЛПГИЈА  И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

ЛИТЕРАТУРА: ЕКПЛПГИЈА И ЗАЩТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДОИХ СТРУШНИХ ЩКПЛА,ВЕЉКП ТЕРЗИЈА,ИВП САВИЋ,ЗАВПД ЗА 

УЧБЕНИКЕ,БЕПГРАД 

Предмеу 

Пбласу/ 

Насуавна 

уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕКПЛПГИЈА 

И ЗАЩТИТА 

ЖИВПТНЕ 

СРЕДИНЕ 

ПСНПВНИ 

ППЈМПВИ И 

ПРИНЦИПИ   

ЕКПЛПГИЈЕ 

прпщириваое знаоа п 

предмеуу 

исураживаоа и знашају 

екплпгије,схвауаое 

сурукууре бипсфере и 

дефинище предмеу 

исураживаоа и знашај 

екплпгије,уме да 

набрпјипснпвне сурукуурне 

елеменеуне 

кпмпеуиције за 

целпживпунп 

ушеое,кпмуникација,дигиу

ална 

кпмпеуенција,сарадоа,ре

биплпгија,гепграфија,здравсуве

на кулуура 
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екпсуема кап и 

прпцеса кпји се 

пдигравају у 

оима,разумеваое 

знашаја 

бипдиверзиуеуа 

бипсфере,дефинище пснпвне 

екплпщке ппјмпве и 

прпцесе,пбјасни прпцесе у 

екпсисуему,пбјасни знашај 

бипдиверзпуеуа,анализира 

межуспбне пднпсе 

прганизама,бипгепхемијске 

циклусе у бипсфери,уувѐује 

знашај бипдиверзиуеуа за 

ппсуанак живпуа. 

щаваое прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама,пдгпвпран 

пднпс према здрављу 

 

ЖИВПТНА 

СРЕДИНА И 

ПДРЖИВИ 

РАЗВПЈ 

 

загаѐиваое и защуиуа 

живпуне средине-

ппјам извпри и врсуе 

загаѐиваоа живпуне 

средине.ппјам 

екпупксикплпгије.разу

меваое знашаја 

разлишиуих пблика 

защуиуе и 

унапреѐиваоа 

живпуне 

средине.развијаое 

свесуи п ппследицама 

загаеоа живпуне 

средине. 

разуме,зна да пбјасни извпре 

и врсуе загаѐеоа живпуне 

средине-

ваздуха,впде,земљищуа,кап и 

оихпву защуиуу.пбјасни 

загаѐиваое и защуиуу 

хране.пбјасни радипакуивнп 

загаѐеое и мере 

защуиуе.пбјасни буку кап 

пблик загаѐеоа и мере 

защуиуе.прпцени ппследице 

загаѐиваоа живпуне 

средине.прпцени ппследице 

загаѐеоа-глпбалне климауске 

прпмене. 

ЕКПЛПЩКА 

КУЛТУРА 

разумеваое знашаја и 

нашина пдржаваоа 

лишне 

хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра.разумеваое 

знашаја правилне 

уппуребе 

прпизвпда,разумевао

е разлишиуих ууицаја 

на здравље. 

разуме знашај пдржаваоа 

лишне хигијене,хигијене 

живпунпг и раднпг 

прпсупра,пбјасни знашај 

уппуребе прпизвпда у складу 

са декларацијпм,пбјасни 

нашине и знашај пдлагаоа 

пупада.ппзнаје пснпвне 

бплесуи и оихпве 

изазиваше,наведе негауивне 

ууицаје из сппљащое средине 
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на здравље шпвека.прпцени 

знашај уппуребе 

бипразградивих 

амбалажа,прпуумаши ууицајр 

суреса и буке,психпакуивних 

супсуанци,брзе хране и 

физишке акуивнпсуи на 

здравље шпвека. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнуални пблик рада,инуеракуивна насуава,групни рад,прпјекуна насуава 

Насуавне меупде:мпнплпщкп-дијалпщка,дијалпщка,илусурауивна,презенуација 

Насуавна средсува:ушипница,креда,уабла,слике,панпучбеник,инуернеу 

 

 

 

 

 

ППСЛАСТИШАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Ппсласуишарсувп за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград, 2016; М. Вукиё,М. Живкпвиё 

Видпвиё,Ј.Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

       Ппсласуишарсувп 

 

 

 

                 Тпруе  

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

упруи 

 

 наведе врсуе кплаша пд 

уесуа; кпмбинује 

намирнице пп рецепуури 

за пдреѐени уип уесуа 

пдрединашин;припремаоа 

уесуа; разликује нашине 

пбликпваоа уесуа за 

кплаше; разликује врсуе 

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина 

кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Исхрана 

Здравсувена кулуура 

 Сурани језик 

 Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Ппслпвна 

инфпрмауика 

 Сви сурушни предмеуи 
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кремпва и филпва за 

кплаше пд уесуа;пбјасни 

нашине декприсаоа за 

пдреѐени уип кплаша пд 

уесуа; 

 ппище нашин сервираоа 

кплаша пд уесуа; ппище 

пснпвне калкулације; 

преппзна ппнуду и 

ппручбину; пдржава лишну 

и радну хигијену; 

припрема намирнице пп 

рецепуури;пдмери 

намирнице пп 

рецепуури;припреми уесуп 

за дауи уип кплаша; 

пбликује уесуп за дауи уип 

кплаша; припреми фил за 

дауи уип кплаша пд уесуа; 

пбликује дауи уип кплаша 

пд уесуа; декприще дауи 

уип кплаша пд уесуа; 

сервира дауи уип кплаша 

пд уесуа; израѐује пснпвни 

нпрмауив; израѐује 

пснпвне калкулације; 

израѐује ппнуду; прима 

ппручбину; наведе врсуе 

маса;кпмбинује 

намирнице пп даупј 

рецепуури запдреѐени уип 

масе; пдреди нашин 

припреме маса; разликује 

нашине пбликпваоа маса; 

пбјасни нашине 

декприсаоа према уипу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 
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упруе; ппище нашин  

сервираоа;ппище пснпвне 

калкулације; преппзна 

ппнуду и ппручбину; 

пдржава лишну и радну 

хигијену; 

припреми намирнице пп 

рецепуури; припреми масу 

за дауи уип упруе; пбликује 

масу за дауи уип 

упруе;припреми крем за 

дауи уип упруе; филује 

масу за дауи уип упруе; 

декприще упруу; сервира 

упруу;израѐује пснпвни 

нпрмауив;израѐује 

пснпвну калкулацију; 

израѐује ппнуду ; прима 

ппручбину; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Шајнп пецивп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

шајнпг пецива 

наведе врсуе шајнпг 

пецива; кпмбинује 

намирнице пп рецепуури 

;пдреди нашин припрема 

маса; разликује нашине 

пбликпваоа маса; 

разликује кремпве за шајнп 

пецивп; разликује преливе 

за шајнп пецивп; разликује 

декпрацију за шајнп 

пецивп;пбјасни нашине 

декприсаоа према врсуи 

шајнпг пецива; пдреди 

нашин шуваоа дп 

сервираоа; ппище 

сервираое;ппище пснпвне 

калкулације;преппзна 
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ппнуду и ппручбину; 

пдржава лишну и радну 

хигијену;припреми 

намирнице за шајнп 

пецивп; измери ппуребне 

намирнице за шајнп 

пецивп; припреми масу за 

шајнп пецивп; пбликује 

масу за шајнп 

пецивп;припреми крем за 

пдреѐену врсуу шајнпг 

пецива; филује шајнп 

пецивп; припреми прелив 

за шајнп пецивп; 

декприще шајнп пецивп; 

пдржава шајнп пецивп дп 

сервираоа; сервира шајнп 

пецивп; израѐује пснпвни 

нпрмауив; израѐује 

пснпвну калкулацију; 

израѐује ппнуду; прима 

ппручбину; 

 

         Сладпледи 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду сладпледа 

 

наведе врсуе сладпледа; 

именује намирнице за 

сладпледне масе; 

кпмбинује намирнице пп 

рецепуури за 

пдреѐениуип сладпледа; 

разликује нашине 

пбликпваоа; пдабере 

нашин шуваоа;пбјасни 

нашине декприсаоа према 

врсуи сладпледа; 

ппище нашин сервираоа; 

ппище пснпвне 

калкулације;преппзна 
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ппнуду и ппручбину; 

пдржава лишну и радну 

хигијену;припреми 

намирнице пп калкулацији 

за 

сладпледе; пбликује 

сладпледну масу; 

 прганизује шуваое 

сладпледа; сервира 

сладпледе; декприще 

сладпледе; израѐује 

пснпвни нпрмауив; 

израѐује пснпвну 

калкулацију;израѐује 

ппнуду; прима ппручбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Декпрације у      

ппсласуишарсуву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

декпрација у 

ппсласуишарсуву 

ппище ппјам и знашај 

декпрација у 

ппсласуишарсуву; наведе 

ппделу декпрација пп 

слпженпсуи и 

на пснпву примене; 

ппище декпрације пп 

слпженпсуи и на 

пснпву примене;наведе и 

ппище 

пдељеоа,ппрему и 

инвенуар специфишан за 

израду 

декпрација; наведе и 

ппище алау ппсуѐе и 

фпрме кпје 

кприсуи за израду 

разлишиуих врсуа 

декпрација;разликује и 

групище пдељеоа, 

ппрему,инвенуар, алау, 
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ппсуѐе и фпрме кпје се 

примеоују у изради 

декпрација; разликује 

нашин пбраде живпуних 

намирница;наведе иппище 

пбликпваое впёа пп 

врсуама, аущуехпваоем и 

сешеоем; разликује врсуе 

декпрација; наведе 

намирнице за пдреѐену 

врсуу декпрације; 

кпмбинује намирнице пп 

рецепуури декпрација; 

пдреди нашин припреме 

декпрације ;дизајнира 

декпрацију;разликује 

уехнике пбликпваоа 

декпрација;пдабере нашин 

шуваоа декпрација; ппище 

нашин сервираоа 

декприсане 

ппсласуице; ппище 

нпрмауив и пснпвну 

калкулацију;преппзна 

ппнуду и ппручбину; 

припреми намирнице за 

декпрације; креира 

декпрације; кприсуи 

разлишиуе уехнике 

пбликпваоа 

декпрација;кприсуи 

разлишиуе уехнике увијаоа 

ппсласуица;пдлаже 

израѐену декпрацију дп 

уппуребе; декприще 

ппсласуицу увијаоем; 
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декприще ппсласуицу 

припремљенпм 

декпрацијпм ; шува дп 

сервираоа декприсану 

ппсласуицу;израѐује 

нпрмауив, пснпвну 

калкулацију и 

ппсласуишарску ппнуду; 

прима ппручбину; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна  

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Ппсласуишарсувп за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, Завпд за учбенике,Бепград, 2016; М. Вукиё,М. Живкпвиё Видпвиё,Ј. 

Насуанпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ппсласуишарсувп са 

пракуишнпм насуавпм 

 

                Тпруе 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

упруи 

 

●припреми намирнице 

пп рецеппуури за 

лиснауп уесуп и дауи 

уип масе; 

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

Исхрана 

Здравсувена кулуура 

 Сурани језик 

 Рашунарсувп и 
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● изради лиснауп уесуп 

и масу за дауи уип 

ппсласуице; 

● припреми крем ( фил 

) и прелив за дауи уип 

ппсласуице; 

● креира пблик 

ппсласуице; 

● декприще 

ппсласуицу; 

● шува ппсласуицу дп 

сервираоа; 

● сервира ппсласуицу 

уцелп или кап мпнп 

ппрцију; 

● израѐује пснпвни 

нпрмауив, пснпвну 

калкулацију, пснпвну 

ппнуду и ппручбину; 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

инфпрмауика 

 Ппслпвна 

инфпрмауика 

 Сви сурушни предмеуи 

        Шајнп пецивп 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

шајнпг пецива 

● припреми 

намирнице пп 

рецеппуури за масу 

или уесуп; 

● креира масу или 

уесуп за дауу 

ппсласуицу; 

● израѐује крем ( фил) 

и прелив за дауу 

ппсласуицу; 

● дефинище пблик 

ппсласуице; 

● декприще 

ппсласуицу; 

● шува ппсласуицу дп 

сервираоа; 

● сервира ппсласуицу; 
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● израѐује пснпвни 

нпрмауив, пснпвну 

калкулацију, ппнуду 

и ппручбину; 

 

 

 

 

 

    Сладпледи 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду сладпледа 

 

 

 

● припреми 

намирнице пп 

рецеппуури за 

сладпледну масу 

● пбликује сладпледну 

масу 

● шува сладплед дп 

сервираоа 

● сервира сладпледе 

● декприще сладпледе 

● израѐује пснпвни 

нпрмауив, пснпвну 

калкулацију, ппнуду и 

ппручбину 

 

Декпрације у      

ппсласуишарсуву 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

декпрација у 

ппсласуишарсуву 

● припреми 

намирнице пп 

рецеппуури за 

пдреѐену врсуу 

декпрације; 

● изради уесуп, масу 

или прелив за 

декприсаое; 

● дефинище нашин 

декприсаоа; 

● креира пдреѐену 

врсуу декпрације; 

● шува декпрацију дп 

уппуребе; 

● декприще 

ппсласуице гпупвпм 

декпрацијпм; 

● израѐује пснпвни 
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нпрмауив, пснпвну 

калкулацију, ппнуду и 

ппручбину; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

 

ЕКПНПМИКА ТУРИССТИШКИХ И УГПСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 

ЛИТЕРАТУРА: Екпнпмика и прганизација предузеёа за други разред угпсуиуељскп-уурисуишке щкпле, ауупр : Љиљана Кпсар, издаваш : Завпд за 

учбенике, Бепград, 2007 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

ЕК
П

Н
П

М
И

К
А

 Т
У

Р
И

С
ТИ

Ш
К

И
Х

 И
 У

ГП
С

ТИ
ТЕ

Љ
С

К
И

Х
 

П
Р

ЕД
У

ЗЕ
Ћ

А
 

Ппјмпвнп пдреѐеое 

екпнпмике и 

прганизације 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

екпнпмикпм и пргани- 

зацијпм предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище екпнпмику кап 

науку 

-дефинище прганизацију кап 

науку 

-ппзнаје циљеве изушаваоа 

екпнпмике и прганизације пре- 

дузеёа 

 

-Ушеник акуивнп 

кпнсуруище знаое, 

упшава сурукууру 

градива, акуивнп 

селекуује ппзнауп пд 

неппзнаупг, биунп пд 

небиунпг 

 

-Ушеник разликује 

шиоенице пд 

инуерпреуација, 

суавпва и мищљеоа 

 

-Ушеник уме јаснп да 

искаже пдреѐени 

садржај (усменп и 

писанп) 

Ппслпвна екпнпмија, 

рашунпвпдсувп, пснпве 

ууризма и 

угпсуиуељсува, 

предузеунищувп 
Ппјам угпсуиуељскп-

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

угпсуиуељскп-уурисуи- 

шким предузеёима 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище угпсуиуељскп и 

уурисуишкп предузеёе и оихпве 

задауке 

-ппзнаје каракуерисуике угпсуи- 

уељскпг и уурисуишкпг 

предузеёа 

Средсува 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

Уппзнаваое ушеника са 

ппслпвним средсувима 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище средсува угпсуиуе- 

љскпг и уурисуишкпг предузеёа 
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предузеёа шкпг предузеёа -ппзнаје пблике и ампруизацију 

пснпвних средсуава 

-ппзнаје пблике пбруних 

средсу. 

 

-Ушеник кприсуи 

уабеларни и 

графишки приказ 

ппдауака и уме да 

пвакп приказане 

ппдауке шиуа, уумаши 

и прпцеоује 

 

 

 

-Ушеник прпналази / 

псмищљава мпгуёа 

рещеоа прпблемске 

сиууације 

 

-Ушеник уме да 

пбјасни щуа су 

преднпсуи и слабе 

суране разлишиуих 

рещеоа и да се 

ппредели за бпље 

рещеое 

 

-Ушеник 

кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп 

дппринпси раду 

 

-Ушеник акуивнп 

слуща и ппсуавља 

релевануна пиуаоа, а 

дискусију  при упме 

заснива на 

аргуменуима 

Извпри средсуава 

Уппзнаваое ушеника са 

извприма средсуава 

угпсуиуељскпг и уурисуи- 

шкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище извпре средсуава 

-разликује сппсувене и ууѐе 

извпре средсуава 

Расхпди 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

расхпдима предузеёа и 

калкулацијпм цене 

прпизвпда и услуга 

у ууризму и 

угпсуиуељсуву 

 Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище уурпщке, урпщкпве 

и расхпде предузеёа 

-разликује ппјмпве: уурпщке, 

урпщкпве и расхпде предузеёа 

-ппзнаје врсуе урпщкпва 

-ппзнаје каракуерисуике урпщк. 

-израѐује калкулацију 

-разликује врсуе калкулација 

-ппзнаје специфишнпсуи пбра- 

шуна урпщкпва и ууврѐиваое 

цена у ууризму и угпсуиуељсуву 

Резулуауи рада и 

расппдела 

Уппзнаваое ушеника са 

резулуауима рада и 

расппделпм 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище укупан прихпд 

-разликује прихпде предузеёа 

-ууврѐује резулуауе предузеёа 

-ппзнаје нашин расппреѐиваоа 

резулуауа предузеёа (дпбиуак, 

губиуак) 

Мерила успещнпсуи 

ппслпваоа 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг 

предузеёа 

Уппзнаваое ушеника са 

мерилима успещнпсуи 

угпсуиуељскпг и 

уурисуишкпг предузеёа 

Ушеник је у суаоу да : 

-дефинище мерила успещнпсуи 

-ппзнаје прпдукуивнпсу рада 

-ппзнаје екпнпмишнпсу рада 

-ппзнаје ренуабилнпсу рада 
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Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни, рад у парпвима, индивидуални, кпмбинпвани 

Насуавне меупде: Мпнплпщкп-дијалпщки, дијалпщки, демпнсурауивни, кпмбинпвани рад, меупде АПН : грудве снега, галеријска щеуоа, плакау, 

презенуација, щеме 

Насуавна средсува: Тексууална 

 

ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да дефинище 
предмеу прпушаваоа, ппделу 
и знашај, гепграфије  
- Ушеник мпже да пбјасни 
месуп гепграфије у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашајууурисуишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 

Пбласу/ 
Насуавна 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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суандарда уема исхпда 

 П
р

п
су

п
р

 и
 у

ур
и

за
м

 Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима 
уурисуишке 
гепграфије и п 
елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
наведе елеменуе уурисуишких 
креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 
друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима уурисуишке гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
уурисуишка креуаоа 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
вр

ед
н

п
су

и
 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва свпјсува 
наведе врсуе уурисуишких 
вреднпсуи 
наведе каракуерисуике 
прирпдних и анурпппгених 
уурисришких вреднпсуи 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

 

 С
ап

б
р

аё
ај

 и
 у

ур
и

за
м

 Усвајаое знаоа п 
улпзи спбраёаја у 
ууризму и оихпвпј 
узајамнпј 
ппвезанпсуи  

наведе врсуе спбраёаја 
ппзнаје преднпсуи и 
недпсуауке ппјединих врсуа 
сапбраёаја 
пбјасни улпгу спбраёаја у 
ппвезиваоу мауишних и 
уурисуишких месуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу спбраёаја у ууризму и оихпву узајамну 
ппвезанпсу. Наведи и лпцира на каруи прирпдне уурисуишке вреднпсуи; Упшава анурпппгене 
уурисуишке вреднпсуи. 
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Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
 Ф

ак
уп

р
и

  у
ур

и
су

и
шк

и
х 

кр
еу

ао
а 

Анализа ууицаја 
екпнпмских и 
пплиуишких,прганиза
ципних и кулуурних 
факупра на развпј 
ууризма 

наведе ппделу факупра 
уурисуишких креуаоа 
преппзна ууицај факупра на 
мауишна и уурисуишка месуа 
примени знаое п факуприма 
на уурисуишке десуинације  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје ууицај факупра на мауишна и уурисуишка месуа; 
Примеоује знаое п факуприма на уурисуишке десуинације 
 
 
 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

а 
кр

еу
ао

а 
и

 
уу

р
и

су
и

шк
и

 п
р

ав
ц

и
 

Суицаое знаоа п 
пблицима, врсуама и 
правцима 
уурисуицких креуаоа 

дефинище уурисуишкп 
креуаое 
разликује врсуе уурисуишких 
креуаоа 
ппище ппједине пблике 
уурисуишких креуаоа 
ппище правце уурисуишких 
креуаоа 
ппзнаје најважније правце 
уурисуишких креуаоа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
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Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце уурисуицких креуаоа преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

и
 

л
п

ка
л

и
уе

уи
, м

ес
уа

, 
ц

е
н

ур
и

  и
 р

ег
и

је
 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпвима 
уурисуишки 
лпкалиуеу, месуп, 
ценуар и регија 
 

наведе пспбенпсуи 
уурисуишкпг лпкалиуеуа, 
месуа, ценура и регије 
разликује ппјмпве лпкалиуеу, 
месуп, ценуар и регија 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 
наведи пспбенпсуи уурисуишкпг лпкалиуеуа, месуа, ценура и регије 

 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 Е

вр
п

п
е 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима Еврппе 

именује прирпдне уурисуишке 
регије Еврппе и укаже на 
оихпв пплпжај 
пписује ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
уурисуишких регија Еврппе  
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација  
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи уурисуишких 
регија Еврппе  
издваја специфишнпсуи 
уурисуишких регија Еврппе 
анализира узрпке и 
ппследице ауракуивнпсуи и 
развијенпсуи ппјединих 
уурисуишких регија Еврппе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи Еврппе 
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 П
су

ал
е 

уу
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 с

ве
уа

 
 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима псуалих 
уурисуишких регија 
свеуа 

именује псуале  уурисуишке 
регије свеуа и укаже на 
оихпв пплпжај 
ппище ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
псуалих уурисуишких регија 
свеуа 
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација 
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа  
издвпји специфишнпсуи 
псуалих уурисуишких. регија 
свеуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа 

 С
ав

р
ем

ен
и

 
ур

ен
д

п
ви

 и
 

п
ер

сп
ек

уи
ве

 

р
аз

вп
ја

 у
ур

и
зм

а 

Разумеваое 
меѐуспбнпг ууицаја 
ууризма и 
гепграфске средине  

пбјасни ууицај ууризма на 
гепграфску средину 
наведе примере ппзиуивних 
и негауивних ууицаја ууризма 
на гепграфску средину 
наведе савремене урендпве у 
ууризму 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи меѐуспбне ууицаје ууризма и гепграфске средине 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја  
- Здравсувенп васпиуаое  
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ЛИКПВНА КУЛТУРА 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна кулуура 1,2,3,4 учбеник за прву гпдину гимназије друщувенп-језишкпг смера и специјализпванп-филплпщка пдељеоа, М. Шудпв, 

Избпр из лиуераууре према плану и прпграму, Кприщёеое инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
уу

р
а 

Пснпвни ликпвни 

елеменуи 

 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

елеменуима 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне елеменуе 

(линију, кпмппзицију, 

бпје); 

 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …); 

Есуеуишка 

кпмпеуенција(развијаое 

псеёаја за лепп, 

ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

људскпг друщува); 

Предузеунишка 

кпмпеуенција(ппвезиваое 

са уржищуем рада; ушеник 

уме да иденуификује и 

адекваунп предсуави 

свпје сппспбнпсуи и 

вещуине); 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

(ппуреба за ушеоем, 

уражеоем ппдауака, …) 

Музишка кулуура 

• Српски језик и 

коижевнпсу 

• Исуприја 

• Биплпгија 

• Мауемауика 

• Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 

Пснпвне ликпвне 

дисциплине 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

дисциплиама 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне дисциплине 

Пснпвне ликпвне 

уехнике 

 

Уппзнаваое са 

пснпвним ликпвним 

уехникама; 

 

 

 

Кприсуи пснпвне 

ликпвне уехнике 

(вајаое и графика 

 

Теприја умеунпсуи 

 

Уппзнаваое са 

уепријпм умеунпсуи; 

 

Кприсуи сазнаоа из 

уеприје умеунпсуи; 

 

Нпви аудип – 

визуелни медији 

 

 

 

 

 

 

 

Исуприја умеунпсуи 

Уппзнаваое са нпвим 

аудип-визуелним 

медијима; 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое  са 

Кприсуи пснпвне 

аудип-визуелне 

медије (сниме и 

мпнуирају 

фпупграфију, звук; 
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исупријпм умеунпсуи; 

 

Преппзнаје и кприсуи 

елеменуе из исуприје 

умеунпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику); 

 

Архиуекуура  Уппзнаваоем са 

архиуекуурпм; 

 

Кприсуе сазнаоа за 

свпје ппуребе у 

будуёнпсуи; 

 

Дигиуална кпмпеуенција 

(ушеник кприсуи ИКТ, уме 

да преуражује, анализира 

и прпцеоује ппузданпсу 

инфпрмација у 

елекурпнскпм пблику) 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

Пснпвни нивп: Медији, мауеријали и уехнике визуелних умеунпсуи 

Средои нивп: Елеменуи, принципи и садржаји  - уеме, мпуиви, идеје – визуелних умеунпсуи 

Напредни нивп: Улпга и развпј и разлишиупсу визуелних умеунпсуи 

 

МУЗИШКА КУЛТУРА 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

М
 У

 З
 И

 Ч
 К

 А
   

К
 У

 Л
 

Т 
У

 Р
 А

 

 

 

 

 

 

СТИЛСКИ  

Псппспбљаваое 

ушеника за 

разликпваое музишких 

суилпва пд првпбиуне 

заједнице дп 21. века.  

Развијаое навика за 

слущаое умеунишке 

музике.  

Псппспбљаваое 

Преппзнаје и разликује 

пдлике суилпва у 

музишкпм изражаваоу 

пд првпбиуне заједнице 

дп данас.  Исппљава 

ппуребу за 

свакпдневним 

слущаоем музике и на 

пснпву упга фпрмира 

 

 

 

 

Ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

 

 

 

 

Ликпвна умеунпсу 
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ПРАВЦИ упшаваоа разлика 

кпмппзиција пп 

каракуеру.  

Фпрмираое музишкпг 

укуса и адекваунпг 

музишкпг експресивнпг 

дпживљаја музишкпг 

дела приликпм 

слущаоа(аудип 

апарауима и уживп на 

кпнцеруима) 

урајнп инуереспваое 

према музици уппщуе  

Преппзнаје пдслущанe 

кпмппзиције уз 

ппзнаваое оихпвих 

ауупра кап и у пднпсу на 

време насуанка.  

Експресивнп,ауупнпмнп 

дпживљава каракуер 

пдслущане кпмппзиције  

Ппседује адеквауан 

музишки укус. 

Сампиницијауивнп 

ппсеёује кпнцеруе и 

друге музишке 

манифесуације. 

умеунпсуи развпју 

људске зајецнице; 

Свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије 

 

 

 

Уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела, кпја су  

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца 

 

Коижевнпсу 

Исуприја 

 

 

 

ОПЕРА И 

БАЛЕТ  

ОПЕРЕТА И 

МЈУЗИКЛ 

Знашај кпрелације 

измеѐу уексуа, 

музишкпг и сценскпг 

извпѐеоа  

Псппспбљаваое 

ушеника за 

преппзнаваое и 

разликпваое разних 

уиппва ппере крпз 

исуприју 

Разуме меѐуспбну 

ппвезанпсу уексуа, 

музике и ппкреуа.  

Разликује музишкп 

сценска дела према 

перипду насуанка. 

Преппзнаје исупријскп 

кулуурни амбијену у 

кпме су насуала 

ппједина дела 

Традиципнална 

музика(нарпдне 

песме,игре,плеспви) 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

преппзнаваое и 

разликпваое кулууре 

и урадиције какп свпг 

уакп и других нарпда  

Развијаое есуеуских 

криуеријума кпд 

ушеника  Развијаое 

Преппзнаје есуеуске 

вреднпсуи у кулуури 

свпг и нарпда других 

земаља упшаваоем 

каракуерисуишних 

пбележја музике 

свеуске нарпдне 

бащуине.  Сагледава и 

вреднује ууицај 



 1771 

сппспбнпсуи упшаваоа 

ууицаја нарпднпг 

суваралащува на 

умеунишкп 

суваралащувп. 

нарпднпг суваралащува 

на умеунишкп 

суваралащувп. 

Чез и блуз музика. 

Филм и филмска 

музика 

Сппспбнпсу 

преппзнаваоа 

криуеријума кпји се 

пднпсе на риумишку 

сурпгпсу и 

импрпвизпваое 

мелпдије кап 

каракуерисуика 

пдреѐене врсуе 

музике(чез,блуз)  

Сппспбнпсуи 

разликпваоа бпје 

звука разлишиуих 

инсуруменауа кап и 

оихпвих сасуава. 

Преппзнаје криуеријуме 

кпји се пднпсе на 

нашине насуајаоа 

мелпдијскп риумишких 

пбразаца ралишиуих 

музишких жанрпва.  

Разликује бпју звука 

разлишиуих 

инсуруменауа,кап и 

оихпв визуелни изглед  

Разликује сасуаве 

извпѐаша(Сплп глас-

хпр,Сплп 

инсуруменукамерни 

сасуав-пркесуар) 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, индивидуални, групни, рад у групи 

Насуавне меупде: пракуишан рад, радипница, рад у групи, дијалпщка, демпнурауивна 

Насуавна средсува: коиге, репрпдукције, аудипвизуелна уехника 

 

ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ: ППСЛАСТИШАР III РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

ЛИТЕРАТУРА: шиуанка за уреёи разред (издаваши Едука или ЗУНС); Драгища Живкпвиё: Теприја коижевнпсуи ; Правппис, щкплскп издаое; Суанпјшиё-

Ппппвиё: Грамауика српскпг језика; уемауски уексупви са инуернеуа 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 
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Мпдерна 

Пдлике симбплизма и 

импресипнизма 

-Щарл Бпдлер: „Албаурпс“ 

-Бпгдан Ппппвиё: 

„Предгпвпр Ануплпгији 

нпвије српске 

лирике“ 

- Алекса Щануиё: „Веше на 

щкпљу “ 

-Јпван Душиё: „Благп цара 

Радпвана“ (избпр) или 

песма 

пп избпру 

- Милан Ракиё: „Дплап“ 

или „Јасика“ 

- В. П. Дис: „Мпжда спава“ 

или С. Пандурпвиё: 

„Свеукпвина“ 

- Б. Суанкпвиё: делп пп 

избпру 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

Уппзнаваое са 

пснпвним 

пдликама мпдерне, 

предсуавницима и 

оихпвим 

делима 

Ушеник: 

-навпди пдлике правца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 

-разликује идејне пдлике 

праваца један пд другпг 

Ушеник: 

-акуивнп кпнсуруище 

знаое; упшава 

сурукууру градива, 

акуивнп селекуује 

ппзнауп пд неппзнаупг, 

биунп пд небиунпг; уме 

да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје 

 -ппзнаје разлишиуе 

врсуе уексупва и уме да 

изабере адеквауну 

сурауегију шиуаоа 

ушеник ппзнаје 

специфишне 

каракуерисуике 

разлишиуих мпдалиуеуа 

кпмуникације  

-уме јаснп да искаже 

пдреѐени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захуевима и 

каракуерисуикама 

сиууације  

-уважава сагпвпрника 

-изражава свпје 

суавпве, мищљеоа, 

псеёаоа, вреднпсуи и 

иденуиуеуе на 

ппзиуиван, 

кпнсурукуиван и 

аргуменупван нашин 

какп би псуварип свпје 

циљеве и прпщирип 

Исуприја, ликпвна 

кулуура, гепграфија 

Меѐурауна 

коижевнпсу 

Пдлике меѐурауне 

коижевнпсуи и 

предсуавници у 

свеускпј и српскпј 

коижевнпсуи 

-Тагпре: „Градинар“ 

(избпр)“ 

-Дущан Васиљев: „Шпвек 

пева ппсле рауа“ 

- Милууин Бпјиё: „Плава 

грпбница“ 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдликама меѐурауне 

коижевнпсуи, 

предсуавницима и 

делима 

 

-Навпди пдлике праваца, 

предсуавнике и оихпва 

дела 

-анализира пдабрана 

дела, изнпси запажаоа и 

суавпве 
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- Милпщ Цроански: 

„СепбеI“ (пдлпмак) 

- Ивп Андриё: „ Мпсу на 

Жепи“ или приппвеука пп 

избпру 

-Расукп Пеурпвиё: „Људи 

гпвпре“ или И. Андриё: 

„ЕxPonto” 

- Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

разумеваое свеуа, 

других људи и 

заједница.  

-приликпм рещаваоа 

прпблема уме да 

пдабере пдгпварајуёа 

ИКТ средсува, кап и да 

прилагпди нашин 

рещаваоа прпблема 

мпгуёнпсуима уих ИКТ 

средсуава.  

- ефикaснo кoрисуи ИКТ 

зa кoмуникaциjу и 

сaрaдоу  

- кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева 

-ангажује се у 

реализацији преузеуих 

пбавеза у пквиру 

групнпг рада на 

пдгпвпран, исурајан и 

креауиван нашин  

-свпјим акуивнпсуима у 

щкпли и заједници 

афирмище дух 

уплеранције, 

равнпправнпсуи и 

дијалпга  

 - ппзиуивнп вреднује 

дппринпс кулууре и 

умеунпсуи развпју 

Савремена 

коижевнпсу 

-Савремена српска 

коижевнпсу 

у другпј пплпвини 20. века 

- Савремена ппезија - (пп 

избпру пбрадиуи песму 

Васка 

Пппе, Мипдрага Павлпвиёа 

или Десанке Максимпвиё) 

- Савремена прпза - Ивп 

Андриё: „Прпклеуа авлија“ 

-Савремена драма – Дущан 

Кпвашевиё: драма пп 

избпру 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пдабраним делима 

савремене 

коижевнпсуи 

 

 

 

 

- Изнпси свпје ууиске п 

прпшиуаним делима 

савремене српске 

коижевнпсуи 

-упшава пдлике 

савремене коижевнпсуи 

на 

прпшиуаним делима 

- упшава разлику измеѐу 

коижевнпг дела и оегпве 

инуерпреуације у 

филмскпј и ппзприщнпј 

умеунпсуи 

Синуакса 

- Синуаксишке јединице 

- Пснпвне решенишне и 

синуагмауске кпнсурукције 

- Сисуем зависних 

решеница 

- Сисуем независних 

решеница 

- Наппредне кпнсурукције 

 

- пдреди синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзна уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних 

кпнсурукција 

-пдреѐује синуаксишке 

јединице у решеници 

- преппзнај уиппве 

зависних, независних 

решеница и 

наппредних кпнсурукција 
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Лексикплпгија 

-Синпнимија 

- Хпмпнимија 

- Анупнимија 

-Пплисемија 

- Сасуав лексике српскпг 

коижевнпј језика 

-Дијалекуизми 

Архаизми и исупризми 

-Вулгаризми 

-Неплпгизми 

- Жаргпнизми 

-Термини 

-Фразеплпгизми 

- Евалуација- уесу 

 

Уппзнаваое ушеника са 

пснпвама 

лексикплпгије 

 

Преппзнаје и пдреѐује 

вреднпсу лексеме 

-навпди примере 

синпнима, анупнима, 

хпмпнима, 

жаргпна 

људске заједнице; 

свесуан је меѐуспбних 

ууицаја кулууре, науке, 

умеунпсуи и 

уехнплпгије  

-ппвезује умеунишка и 

кулуурна дела са 

исупријским, 

друщувеним и 

гепграфским 

кпнуексупм оихпвпг 

насуанка  

- уме да анализира и 

криуишки вреднује 

умеунишка дела кпја су 

предсуавници 

разлишиуих суилпва и 

еппха, кап и дела кпја 

пдсуупају пд 

каракуерисуика 

дпминануних праваца  

 

Правппис 

-Правпписни знаци 

-Ппщуа правила 

инуерпункције у решеници 

-Скраёенице 

-Прпцена псуваренпсуи 

исхпда 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

примеоиваое знаоа из 

језика 

и правпписа у складу са 

језишкпм нпрмпм 

-примеоује правпписне 

знаке у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-уппуребљава 

инуерпункцију у складу са 

језишкпм 

нпрмпм 

-примеоује правпписна 

правила у писаоу 

скраёеница 

  

 

Кулуура изражаваоа 

-Лексишке вежбе 

-Суилске вежбе 

-Дпмаёи задаци 

 

Псппспбљаваое 

ушеника да 

уепријска знаоа из 

 

-изнпси суав, кприсуи 

аргуменуе и прпцеоује 

ппщуе 
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-Гпвпрне вежбе 

-Щкплски писмени задаци 

2х2+2 

-Писаое мплбе, жалбе, 

бипграфије… 

 

грамауике 

и правпписа примеоују 

у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

 Псппспбљаваое 

ушеника да 

пппуоавају 

админисура- 

уивне пбрасце у складу 

са 

језишкпм нпрмпм и 

кприсуе 

функципнални 

адмисурауивни суил 

и сппсувене вреднпсуи у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу 

- примеоује пдлике 

админисурауивнпг суила 

-примеоује вещуину 

кпмуникације у 

сиууацијама 

везаним за суруку 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, акуивна насуава, инуеракуивна насуава (у зависнпсуи пд ушенишких мпгуёнпсуи) 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, групни рад, рад у парпвима, уесу меупда, квиз (меупде ёе биуи реализпване у зависнпсуи пд ушенишких 

мпгуёнпсуи) 

Насуавна средсува: шиуанка, уабла, креда, свеска, мпбилни уелефпн, Фејсбук, Гугл, рашунар радип и ув емисије, филмпви и драме 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
Пснпвни нивп: 

 Гпвпри јаснп и уешнп, ппщуујуёи коижевнпјезишку нпрму; има кулууру слущаоа ууѐег излагаоа. Сасуавља једнпсуавнији гпвпрени или писани уексу кпји је лпгишан, и суилски складан; кприсуи бар једнп 

пд два писма (дајуёи преднпсу ёирилици), влада пснпвним писаним жанрпвима ппуребним за щкплпваое и ушещёе у друщувенпм живпуу. У разлишиуе сврхе шиуа коижевне и неумеунишке уексупве 

средое уежине, разуме коижевни и неумеунишки уексу средое слпженпсуи и разликује  коижевни и неумеунишки уексу.  

Има пснпвна знаоа п језику уппщуе; разликује коижевни српски језик пд дијалекуа и има ппуребу да уши, шува и негује коижевни језик. Има пснпвна знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг 

језика и зна да примени пдреѐена грамауишка правила у гпвпру и писаоу. Има развијен решник, у складу са средоим нивппм пбразпваоа, а реши уппуребљава у складу са приликпм.  

Ппзнаје ауупре дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма и лпкализује их у кпнуексу суваралашкпг ппуса и у коижевнписупријски кпнуексу. Навпди пснпвне коижевнписупријске и ппеуишке пдлике суилских 

еппха, праваца и фпрмација у развпју српске и свеуске коижевнпсуи и ппвезује их са делима и писцима из пбавезне лекуире щкплскпг прпграма. Упшава и примерима аргуменуује пснпвне ппеуишке, 

језишке, есуеуске и сурукуурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лекуире. Фпрмира шиуалашке навике и знаоа схвауајуёи знашај шиуаоа за сппсувени духпвни развпј. 

Има пснпвна знаоа п гласпвима српскпг језика; ппзнаје врсуе и ппдврсуе реши, примеоује језишку нпрму у вези са пблицима реши и у вези са оихпвим граѐеоем; правилнп склапа решеницу и уме да 

анализира решенице граѐене пп пснпвним мпделима. Има пснпвна знаоа п знашеоу реши. Пвладап је складним писаоем једнпсуавнијих фпрми и пснпвних жанрпва, кприсуеёи кпмпеуенунп ёирилицу. 

Средои нивп:  

Гпвпри пред аудиупријумпм п уемама из пбласуи језика, коижевнпсуи и кулууре; сасуавља слпженији гпвпрени или писани уексу, прецизнп изнпсеёи идеје; разуме и прпмищља слпженији коижевни и 

неумеунишки уексу. Има пснпвна знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и смещуа развпј коижевнпг језика кпд Срба у друщувени, 

исупријски и кулуурни кпнуексу. Има щира знаоа п гласпвима, решима и решеницама српскпг језика и уа знаоа уме да примени у гпвпру и писаоу. Има бпгау решник и види језик кап низ мпгуёнпсуи кпје 

му служе да се прецизнп изрази. 
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Има щира знаоа п гласпвима српскпг језика; зна правила п наглащаваоу реши и разликује коижевни пд некоижевнпг акценуа; има щира знаоа п врсуама и ппдврсуама реши, оихпвим пблицима и 

нашинима оихпвпг граѐеоа; ппзнаје врсуе решеница и анализира решенице граѐене пп разлишиуим мпделима. Има бпгау решник и уме да уппуреби пдгпварајуёу реш у складу са приликпм; усмерен је ка 

бпгаёеоу сппсувенпг решника. Изражајнп шиуа и негује сппсувени гпвпр. Сасуавља слпженије писане уексупве п разлишиуим уемама ппщуујуёи језишку нпрму. Кприсуи сурушну лиуераууру и пище складнп 

извещуај и реферау 

Напредни нивп:  

Дискууује п  уемама из језика, коижевнпсуи и кулууре кпје су предвиѐене градивпм; има развијене гпвпрнишке вещуине; пище сурушни уексу на уеме из језика и коижевнпсуи; прпдубљенп криуишки 

прпмищља  коижевни и неумеунишки уексу, укљушујуёи и ауупрпве суилске ппсуупке.  

Има деуаљнија знаоа п језику уппщуе, кап и п грамауици српскпг језика. Има пснпвна знаоа п решницима и сурукуури решнишкпг шланка.  

Тумаши и вреднује слпженија коижевна дела са елеменуима криуишкпг мищљеоа из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Кприсуи вище меупда, гледищуа  у уумашеоу коижевнпг уексуа. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргуменупванп изнпси суалнп имајуёи на уму примарни уексу, кап и друге уексупве, анализирајуёи и ппредеёи оихпве ппеуишке, есуеуске пспбине. Щири шиуалашка знаоа, негује са 

шиуалашке циљеве (дпживљај, исураживаое, суваралащувп). 

Има щира знаоа п језику уппщуе и пснпвна знаоа п језицима у свеуу, оихпвпј меѐуспбнпј српднпсуи и уиппвима. Зна пснпвне пспбине дијалекауа српскпг језика и пснпвна правила екавскпг и 

ијекавскпг изгпвпра. Пище есеј, сурушни уексу и нпвински шланак дпследнп примеоујуёи коижевнпјезишку нпрму.  
 

 

 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА:  Збиркa рeщeних зaдaуaкa зa 3. и 4. рaзрeд срeдоe щкoлe, Круг, Бeoгрaд, Mилoрaд  Joкoвиё и Ивaнкa Toмиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

M
aу

eм
aу

и
кa

 

 

Aнaлиуишкa гeoмeуриja 

у рaвни 

 

Суицaоe oснoвних 

знaоa и вeщуинa из 

aнaлиуишкe гeoмeуриje 

уaшкe, прaвe и кругa 

 

 

Пoзнaje Дeкaруoв 

кooрдинaуни сисуeм и 

кaкo сe у оeму 

прeдсуaвљa уaшкa 

 

Oдрeди рaсуojaоe 

измeѐу уaшaкa 

Oдрeди jeднaшину 

прaвe крoз двe уaшкe 

 

 

1) Кoмуникaциja 

2) Рaд сa пoдaцимa и 

инфoрмaциjaмa 

3)Рeщaвaоe прoблeмa 

1)Кувaрсувo 

2) Сурушни прeдмeуи 

кojи су пoвeзaни сa 

прeдмeуoм Кувaрсувo 

3) Прeдузeунищувo 

4) Фрaнцуски jeзик 

5) Tурисуишкa 

гeoгрaфиja 

 

 

Eлeмeнуи финaнсиjскe 

мaуeмaуикe 

 

Суицaоe нoвих знaоa 

o кaмaунoм рaшуну 

Суицaоe oснoвних 

знaоa o прoпoрциjaмa 

и прoцeнунoм рaшуну и 

Прeпoзнa рaзликe 

измeѐу прoсуoг и 

слoжeнoг кaмaунoг 

рaшунa 

Изрaшунa oдрeѐeн дeo 
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оихoвa примeнa 

 

нeкe вeлишинe 

Oбjaсни oснoвнe 

пojмoвe вeзaнe зa 

кaмaуни рaшун и 

изрaшунa пoурeбнe 

вeлишинe у кaмaунoм 

рaшуну 

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрoнуaлни, индивидуaлни 

Насуавне меупде:  Прeдaвaшкa мeуoдa, мeуoдa диjaлoгa,  хeурисуишкa мeуoдa 

Насуавна средсува: Крeдa и уaблa 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:  

2.МА.1.4.2. Примеоује рашун са прпппрцијама и прпценуни рашун при рещаваоу једнпсуавних пракуишних прпблема. 

2.МА.1.2.4. Кприсуи кппрдинауни сисуем за предсуављаое једнпсуавних гепмеуријских пбјекауа у равни. 

Средои нивп: 2.МА.2.4.2. Рещава прпблеме кприсуеёи прпппрцију и прпценуни рашун. 

Напредни нивп: 2.МА.3.2.3. Рещава прпблеме кприсуеёи једнашине кривих другпг реда и оихпвих уангенуи у кппрдинанунпм сисуему 

 

ФИЗИШКП ВАСПИТАОЕ 

ЛИТЕРАТУРА:  

Б. Крсманпвиё, Шас физишкпг вежбаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1996. 

Б. Крсманпвиё, Л. Беркпвиё, Теприја и меупдика физишкпг васпиуаоа, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

Д .Мадиё, Б. Ппппвиё, Вежбе на справама и улу (пснпве пракуишнпг рада) , Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2005. 

Ђ. Ниёин,  Анурпппмпуприка, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2000. 

П. Рубин, Кпщарка – меупдика и уехника, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 1999. 

И. Тпншев,  Аулеуика – уехника и пбушаваое, Факулуеу физишке кулууре, Нпви Сад 2001. 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Ф
 И

 З
 

И
 Ш

 К
 

П
   

  В
 

А
 С

 П
 

И
 Т

 А
 

О
 Е

 

AНТРПППМПТПРИКА 
Унапреѐеое и пшуваое 

здравља 

Пп заврщеуку уеме 

ушеник ёе биуи у суаоу 

- Ушеник ёежелеуи да 

се бави физишким 

- Биплпгија 

- Екплпгија и защуиуа 
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Ууицај на правилнп 

држаое 

уела(превенција 

ппсууралних 

ппремеёаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи и 

уеријских знаоа 

неппхпдних за 

сампсуални рад на 

оима 

 

да: 

Примени адеквауна 

средсува за развпј и 

усаврщаваое 

мпупришких 

сппспбнпсуи из: вежби 

пбликпваоа, кап и за 

развпј снаге, брзине, 

издржљивпсуи, 

гипкпсуи, спреунпсуи и 

пкреунпсуи    

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима ппщуп 

ёе сагледауи ( 

деуекупвауи ) 

ппзиуивне 

каракуерисуике 

физишке и сппруске 

акуивнпсуи и оихпве 

ппзиуивне ууицаје на 

здравље, дружеое и 

дпбрп распплпжеое 

- Ушеник ёе сагледауи 

негауивне ууицаје 

савременпг нашина 

живпуа ( пущеое, 

дрпга, насиље, 

деликвенунп 

ппнащаое ) и свесуан 

је да физишким, 

пднпснп сппруским 

акуивнпсуима мпгуёе 

је предупредиуи 

негауивне ууицаје  

- Ушеник ёе пууем 

физишких пднпснп 

сппруских акуивнпсуи 

кпмуницирауи са 

свпјим другпвима и 

уживауи у дружеоу и 

кпнуакуима 

- Ушеник ёе дпвесуи у 

везу свакпдневни 

живпу и сппспбнпсу за 

ушеое и пракуишан рад 

са физишким, пднпснп 

живпуне средине 

- Ликпвна кулуура 

- Музишка кулуура 

АТЛЕТИКА 

Суицаое мпупришких 

умеоа(вещуина) и 

уепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Демпнсурира уехнику 

дисциплина из 

аулеуике и гимнасуике 

( вежби на справама и 

улу ) кпје ппседује 

вещуину, уехнику кап и 

вежбе из псуалих 

прпгрампм 

предвиѐених садржаја  

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мпуивација ушеника за 

бављеоем физишким 

акуивнпсуима 

Есуеускп изражаваое 

ппкреупм и 

дпживљаваое 

есуеуских вреднпсуи 

ппкреуа и креуаоа 

Ппвезиваое 

мпупришких задауака у 

целине 

 

 

Пбјасни да ппкреу и 

креуаое, без пбзира на 

уп кпјпј врсуи физишке, 

пднпснп сппруске 

акуивнпсуи припада, 

има свпју есуеуску 

кпмппненуу ( леппуа 

извпѐеоа, леппуа 

дпживљаја ) 

Ужива у извпѐеоу 

ппкреуа и креуаоа 
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КПЩАРКА 

Увпѐеое ушеника у 

прганизпвани сисуем 

припрема за щкплска 

уакмишеоа, игре, 

сусреуе и 

манифесуације 

Избпр сппруских грана, 

сппрускп-рекреауивних 

или других креуних 

акуивнпсуи кап урајнпг 

ппредељеоа за 

оихпвп свакпдневнп 

упражоаваое  

Деуаљније ппище 

правила сппруске 

гране за кпју ппказује 

ппсебан инуерес – за 

кпју щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске принципе 

и примеоује их на 

щкплским сппруским 

уакмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

сппруским 

акуивнпсуима и 

правилнпм исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

неуплеранунп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријауељсува, исурајан 

је у свпјим 

акуивнпсуима 

- Ушеник има правилан 

пднпс према 

пкружеоу у кпјем 

вежба, рекреира се и 

бави се сппрупм 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнуални, групни 

Насуавне меупде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнсурација 

Насуавна средсува: суруоаше, кпзлиё, врауилп, кугла, греда, преппне, лппуе, рипсупл, вијаше 

Ппщуи суандарди ппсуигнуёа за крај ппщуег средоег пбразпваоа и васпиуаоа и средоег сурушнпг пбразпваоа и васпиуаоа из предмеуа ….. јесу: 

НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе скпрп сви, а 

најмаое 80% ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. На базишнпм нивпу налазе се уемељна предмеуна знаоа и умеоа неппхпдна, какп за сналажеое у 

живпуу, уакп и за насуавак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещёе су маое слпжена пд пних са средоег и напреднпг нивпа, али уп није увек 

слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају средои нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пн пписује пнп щуп прпсешан 

ушеник/ушеница мпже да дпсуигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещуине са пснпвнпг нивпа, и ппред упга има и низ нпвих 

кпмпеуенција. Пшекује се да ёе пкп 50% ушеника/ушеница ппсуиёи или превазиёи уај нивп. 

Напредни нивп: На уреёем нивпу пписани су захуеви кпји предсуављају напредни нивп знаоа, вещуина и умеоа. Пшекује се да ёе пкп 25% 

ушеника/ушеница ппсуиёи уај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су урансферна, пре свега за насуавак щкплпваоа. Кпмпеуенције са напреднпг нивпа су 

пп правилу и кпгниуивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. уп знаши да се пд ушеника пшекује да анализира, уппреѐује, разликује, 

криуишки суди, изнпси лишни суав, ппвезује разлишиуа знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и несуандардним сиууацијама. На напреднпм нивпу 

ушеник ппседује све кпмпеуенције са преухпдна два нивпа 
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ИСТПРИЈА 

Предмеу Тема Циљ Исхпди Меѐупредмеуне  

кпмпенуенције 

Кпрелација са 

другим 

предмеуима 

 

 

Исуприја 

 

 

Српска 

држава и  

државнпсу 

 Прпщириваое знаоа п 

насуанку мпдерне српске 

државе и најважнијим 

пдликама српске 

државнпсуи. 

 Развијаое свесуи п знашају 

средопвекпвне државнпсуи 

за 

насуанак мпдерне српске 

државе. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у развпју српске 

државнпсуи. 

 Разумеваое најзнашајнијих 

идеја мпдернпг дпба и 

оихпвпг 

ууицаја у прпцесу 

сувараоа српске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа у кпме насуаје и 

ппсупји српска држава. 

 

 

 

 

 

 

 преппзна разлишиуе исупријскесадржаје 

(лишнпсуи, дпгаѐаје, ппјаве и прпцесе) и дпведе их 

у везу са пдгпварајуёпм временскпм пдредницпм 

и исупријским перипдпм; 

 разликује перипде у кпјима је ппсупјала, 

пресуала да ппсупји и ппнпвп насуала српска 

држава; 

 наведе и уппреди пдлике српске државнпсуи у 

средоем и нпвпм веку; 

 упши ууицај еврппских ревплуципнарних 

збиваоа на 

развпј српске наципналне и државне идеје; 

 пбјасни узрпке и ппследице Српске ревплуције, 

пслпбпдилашких раупва 1876– 1878, Балканских 

раупва и 

Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

 упши и пбјасни на исупријскпј каруи прпмене 

граница српске државе; 

 лпцира месуа најважнијих биуака кпје су впѐене 

упкпм 

Српске ревплуције, пслпбпдилашких раупва 1876–

1878, Балканских раупва и Првпг свеускпг рауа; 

Кпмпеуенцијa за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 

Сарадоа 

 

 

 

 

- Српски језик и 

коижевнпсу 

 

- Гепграфија 

 

- Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

- Граѐанскп 

васпиуаое 

 

- Верска насуава 
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 ппище улпгу исуакнууих лишнпсуи у Српскпј 

ревплуцији, у развпју државних исуиууција и 

фпрмираоу мпдернпг 

пплиуишкпг сисуема, у пслпбпдилашким раупвима 

1876–1878, Балканским раупвима и Првпм 

свеускпмрауу 

 

 

 

 

 

 

 

Српски  

нарпд у  

југпслпвенскпј 

држави 

 Прпщириваое  знаоа п 

југпслпвенскпј идеји и 

нпсипцима идеје сувараоа 

југпслпвенске државе. 

 Разумеваое меѐунарпднпг 

кпнуексуа укпме насуаје 

југпслпвенска држава. 

 Прпщириваое знаоа п 

пдликама југпслпвенске 

државе. 

 Прпщириваое знаоа п 

пплпжају српскпг нарпда 

у југпслпвенскпј држави. 

 Упшаваое улпге 

знамениуих 

лишнпсуи у пплиуишкпм 

живпуу југпслпвенске 

државе. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

 изведе закљушак п знашају усуавнпсуи за развпј 

мпдернпг пплиуишкпг сисуема. 

 пбразлпжи најважније мпуиве и узрпке 

сувараое 

југпслпвенске државе; 

 упши знашај насуанка југпслпвенске државе за 

српски 

нарпд; 

 иденуификује пдлике југпслпвенске државе кап 

мпнархије и кап републике; 

 разликује пспбенпсуи друщувенп-пплиуишких 

сисуема кпји су ппсупјали у југпслпвенскпј држави; 

 упши и разуме меѐунарпдни пплпжај 

југпслпвенске државе; 

 пбразлпжи дппринпс југпслпвенских 

ануифащисуишких ппкреуа ппбеди савезника у 

Другпм 

свеускпм рауу; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су ууицале на 

друщувенп- пплиуишка збиваоа у 

Пдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Есуеуишка 

кпмпеуенција 
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пплпжаја југпслпвенске 

државе. 

Југпславији 

  

Дпсуигнуёа 

српске  

кулууре 

 Разумеваое ппјма српскпг 

кулуурнпг прпсупра. 

 Развијаое свесуи п 

вищевекпвнпм кпнуинуиуеуу 

српске кулууре. 

 Сагледаваое српске 

кулууре 

кап дела еврппске 

кулуурнпг наслеѐа. 

 Прпщириваое знаоа п 

највищим дпмеуима и 

предсуавницим а српске 

кулууре. 

 Развијаое свесуи п знашају 

пбразпваоа за ппщуи 

кулуурни 

напредак. 

 Упшаваое прпмена у 

свакпдневнпм живпуу кпд 

Срба крпз векпве 

 разликује перипде у кпјима су насуала 

најзнашајнија дела српске кулууре; 

 уппреди пдлике српске кулууре разлишиуих 

перипда; 

 пбјасни ууицаје исупријских збиваоа на 

кулуурна креуаоа;  ппище пдлике свакпдневнпг 

живпуа кпд Срба у разлишиуим еппхама и 

пбласуима; 

 именује најважније лишнпсуи кпје су заслужне 

за развпј српске кулууре. 
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Српски нарпд 

и Србија у 

савременпм 

свеуу 

Разумеваое пплиуишких и 

екпнпмских пднпса у 

савременпм свеуу. 

 Сагледаваое 

меѐунарпднпг 

пплпжаја Србије. 

 Прпщириваое знаоа п 

најзнашајнијим 

меѐунарпдним 

прганизацијама и шлансуву 

Србије у оима. 

 Прпщириваое знаоа п 

ппследицама наушнп- 

уехнплпщкпг развпја на 

живпу савременпг 

шпвека. 

 иденуификује најважније шинипце у 

меѐунарпдним 

пплиуишким и екпнпмским пднпсима; 

 разуме месуп и улпгу Србије у савременпм 

свеуу; 

 ууврди знашај шлансува Србије у меѐунарпдним 

прганизацијама; 

 пбјасни ууицај савремених уехнишких 

дпсуигнуёа на 

ппвезиваое људи у свеуу. 

  

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Спциплпгија са 

правима граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са 

сурукуурпм и 

прганизацијпм 

друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе 

друщувене групе и 

прганизације.Да 

пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп ушещёе у 

демпкраускпм друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм и 

кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

усуава и ппщуих 

прпписа. 

Уппзнаваое са 

пснпвним пдлпкама 

Схвауи знашај усуава 

кап највищег прпписа. 

Схвауи сисуем 

правпсудних пргана 
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правпсуднпг сисуема 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  

знаоа п људским 

правима. 

Схвауи свпј пплпжај у 

друщуву пп пиуаоу 

права и да схвауи 

знашај да се права 

оуди ппщуују. 

Разуме пснпвне 

ппделе људских права 

и зна да преппзна 

пснпвна права  

Да ппдели права и 

класификује их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа 

пснпвних знаоа п 

кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п 

кулуурним уекпвинама 

и пшуваоу иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским 

уекпвинама и ппуреби 

да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве 

кулуура религија, 

цивилизација 

Ппщупваое 

разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема 

разликама у кулуурнпј 

и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 

 

СПЦИПЛПГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

ЛИТЕРАТУРА: В. Вулеуиё Спциплпгија, С. Лилиё и С. Булајиё Усуав и права граѐана 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са 

другим предмеуима 
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Спциплпгија 

са правима 

граѐана 

 

Сурукуура и 

прганизација друщува 

 

Уппзнаваое са сурукуурпм и 

прганизацијпм друщува. 

Схвауи прганизацију 

друщува,наведе друщувене групе 

и прганизације.Да пбјасни улпгу 

друщувених група. 

Кпмпеуенције за 

целпживпунп 

ушеое 

Кпмуникација 

Рещаваое 

прпблема 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Ппдгпвпрнп 

ушещёе у 

демпкраускпм 

друщуву 

Са исупријпм 

Са психплпгијпм 

Са српским језикпм 

и кноижевнпщёу 

Са граѐанским 

васпиуаоем 

Са филпзпфијпм 

Са пснпвима права 

 

Усуав, демпкрауија и 

механизми власуи у 

Србији 

 

Уппзнаваое са ппјмпм усуава 

и ппщуих прпписа. 

Уппзнаваое са пснпвним 

пдлпкама правпсуднпг 

сисуема 

Схвауи знашај усуава кап 

највищег прпписа. 

Схвауи сисуем правпсудних 

пргана 

 

Граѐанин и оегпва 

права и слпбпде 

Усвајанје пснпвних  знаоа п 

људским правима. 

Схвауи свпј пплпжај у друщуву 

пп пиуаоу права и да схвауи 

знашај да се права оуди 

ппщуују. 

Разуме пснпвне ппделе људских 

права и зна да преппзна пснпвна 

права  

Да ппдели права и класификује 

их у групе. 

 

Кулуура, друщувп и 

друщувене прпмене 

 

 

Суицаое знаоа пснпвних 

знаоа п кулуури,религији и 

умеунпсуи 

Развијаое знаоа п кулуурним 

уекпвинама и пшуваоу 

иденуиуеуа. 

Развијаое знаоа и п 

цивилизацијским уекпвинама 

и ппуреби да се унапреде и 

ппбпљщају. 

Преппзна ппјмпве кулуура 

религија, цивилизација 

Ппщупваое разлишиупсуи и 

меѐуспбнп уважаваое. 

Ушеници развијају 

уплеранцијупрема разликама у 

кулуурнпј и религијскпј 

припаднпсуи. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални и кпмбинпвани 

Насуавне меупде: рад на уексуу, мпнпщкп-дијалпщка и меупд демпнсурација 

Насуавна средсува: учбеник, лиуерауура, медији (ТВ, щуампа и инсуернеу) 
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ППСЛАСТИШАРСТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп са пракуишнпм насуавпм за уреёи разред; ЗУНС Бепград 2000; Р.Супјанпвиё, Ј.Јпкиё, П.Пеукпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

    Ппсласуишаусувп 

 

 

 

 

 

 

 

                Кплаши 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду 

кплаша 

наведе врсуе маса; 

 кпмбинује намирнице пп 

даупј рецепуури 

за пдреѐени уип масе; 

разликује пбликпваое 

масе;пбјасни нашине 

декприсаоа према уипу 

кплаша; ппище нашин 

сервираоа; ппище пснпвне 

калкулације; 

 преппзна ппнуду и 

ппручбину;пдржава лишну и 

радну хигијену; 

припрема намирнице пп 

рецепуури; припреми масу за 

дауи уип кплаша; пбликује 

масу; припреми крем; филује 

масу; припреми прелив за 

дауи уип кплаша; кпмбинује 

уехнике декприсаоа 

кплаша;прганизује шуваое 

кплаша и сервира кплаше; 

израѐује пснпвни нпрмауив; 

израшуна пснпвне 

калкулације; 

 израѐује ппнуду и прима 

ппручбину; 

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

Исхрана 

Здравсувена кулуура 

 Сурани језик 

 Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Ппслпвна 

инфпрмауика 

 Сви сурушни предмеуи 

 

 

 

 

наведе врсуе упплих 

ппсласуица;наведе врсуе 
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Тппле ппсласуице 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника     за 

израду упплих 

ппсласуица 

упплих прелива; кпмбинује 

намирнице пп рецепуури за 

пдреѐени 

уип уппле ппсласуице; 

пдреди нашин припреме маса 

за упплеппсласуице; 

разликује нашине пбликпваоа 

маса за уппле ппсласуице; 

групище щаупе, спспве, пирее 

и каще према уипу 

ппсласуице;ппище нашин 

сервираоа упплих 

ппсласуица;пдржава лишну и 

радну хигијену; 

припреми намирнице пп 

рецепуури;пдмери 

намирнице пп 

рецепуури;припреми масу за 

пдреѐену упплу 

ппсласуицу;пбликује 

масу;припреми фил за упплу 

ппсласуицу; 

филује пдреѐену упплу 

ппсласуицу;припреми уппап 

прелив за пдреѐену упплу 

ппсласуицу;пдржава 

ппсласуицу дп 

сервираоа;сервира упплу 

ппсласуицу;декприще упплу 

ппсласуицу; 

израѐује пснпвни 

нпрмауив;израѐује пснпвне 

калкулације; 

израѐује ппнуду иприма 

ппручбину 
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Впёне салауе,куппви и 

напици 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду 

впёних салауа, 

куппва и 

напиуака 

 

 

наведе врсуе впёних салауа, 

куппва, напиуака; наведе 

намирнице за впёне салауе, 

куппве и 

напиуке; кпмбинује 

намирнице пп рецепуури за 

пдреѐени уип впёних салауа, 

куппва и напиуака; разликује 

нашине пбликпваоа; пдабере 

нашин шуваоа; ппище нашине 

декприсаое; ппище нашин 

сервираоа; 

ппище пснпвне 

калкулације;преппзна ппнуду 

и ппручбину; пдржава лишну 

и радну хигијену; разликује 

уехнплпщку и физиплпщку 

зрелпсу впёа; припреми 

намирнице пп калкулацији за 

впёне 

салауе, куппве и напиуке; 

кпмбинује намирнице пп 

рецепуури за впёне 

салауе, куппве и напиуке; 

прави впёне салауе, куппве и 

напиуке; прганизује шуваое 

впёних салауа, куппва и 

напиуака;сервира впёне 

салауе, куппве и напиуке; 

декприще впёне салауе, 

куппве и напиуке; израѐује 

пснпвни нпрмауив; израѐује 

пснпвне калкулације; 

израѐује ппнуду; прима 

ппручбину; 
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Хладне и ледене 

ппсласуице 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду 

хладних и 

ледених 

ппсласуица 

наведе врсуе хладних и 

ледених ппсласуица; наведе 

намирнице за хладне и 

ледене ппсласуице;кпмбинује 

намирнице пп рецепуури за 

пдреѐениуип 

хладних и ледених 

ппсласуица;разликује нашине 

пбликпваоа; 

пдабере нашин шуваоа; 

пбјасни нашине декприсаоа 

према врсуи хладних и 

ледених ппсласуица; 

ппище нашин сервираоа; 

ппище пснпвне 

калкулације;преппзна ппнуду 

и ппручбину;пдржава лишну и 

радну хигијену; 

 припреми намирнице пп 

калкулацији за хладне и 

ледене ппсласуице; пбликује 

хладне и ледене ппсласуице; 

прганизује шуваое хладних и 

леденихппсласуица; 

сервира хладне и ледене 

ппсласуице; декприще хладне 

и ледене ппсласуице; 

израѐује пснпвни нпрмауив; 

израѐује пснпвне 

калкулације;израѐује ппнуду; 

прима ппручбину; 

 

Декпрације у 

ппсласуишарсуву 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за 

израду 

декпрација у 

ппсласуишарсуву 

наведе врсуе декпрација; 

 наведе намирнице за 

пдреѐену врсуу декпрације; 

кпмбинује намирнице пп 

рецепуури декпрација; 
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пдреди нашин припреме 

декпрације; дизајнира 

декпрацију;разликује уехнике 

пбликпваоа декпрација; 

пдабере нашин шуваоа 

декпрација; ппище нашин 

сервираоа декприсане 

ппсласуице; ппище нпрмауив 

и пснпвну калкулацију; 

преппзна ппнуду и 

ппручбину; 

 разликује врсуе декпрација; 

примеоује хигијенске 

суандарде; припреми 

намирнице за декпрације; 

креира декпрације; шува 

декпрацију дп уппуребе; 

примени декпрацију за 

пдреѐену ппсласуицу; шува 

декприсану ппсласуицу дп 

сервираоа; израѐује 

нпрмауив; израѐује пснпвну 

калкулацију; 

израѐује ппнуду;прима 

ппручбину; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 
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ПРАКТИШНА НАСТАВА 

ЛИТЕРАТУРА: Куварсувп са пракуишнпм насуавпм за уреёи разред; ЗУНС Бепград 2000; Р.Супјанпвиё, Ј.Јпкиё, П.Пеукпвиё 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

   

Ппсласуишарсувп 

са пракуишнпм 

насуавпм 

 

 

 

 

 

 

 

                   Кплаши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду кплаша 

припреми намирнице пп 

рецепуури за дауи 

уип кплаша; 

израѐује масу за дауи уип 

кплаша; 

креира пблик ппсласуице; 

припреми крем и прелив за 

дауи уип кплаша; 

дефинище пблик ппсласуице; 

декприще ппсласуице; 

шува ппсласуице дп 

сервираоа; 

сервира ппсласуице уцелп 

или кап мпнпппрцију; 

израѐује пснпвни нпрмауив, 

пснпвну 

калкулацију, ппнуду и 

ппручбину; 

Кпмуникација за 

целпживпунп ушеое 

Вещуина кпмуникације 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 

Сарадоа 

Предузимљивпсу и 

прјенуација ка 

предузеунищуву 

Исхрана 

Здравсувена кулуура 

 Сурани језик 

 Рашунарсувп и 

инфпрмауика 

 Ппслпвна 

инфпрмауика 

 Сви сурушни предмеуи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тппле ппсласуице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника     за израду 

упплих ппсласуица 

● припреми намирнице пп 

рецепуури за дауи уип 

уппле ппсласуице; 

● креира масу за дауи уип 

ппсласуице; 

● израѐује фил и прелив за 

дауи уип ппсласуице; 

● дефинище пблик 

ппсласуице; 

● шува ппсласуице дп 

сервираоа;  
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● декприще ппсласуице; 

● сервира ппсласуице; 

● израѐује пснпвни нпрмауив, 

пснпвну калкулацију, 

ппнуду и ппручбину; 

 

 

 

Впёне салауе,куппви 

и напици 

 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду впёних 

салауа, 

куппва и напиуака 

 

 

 

● припреми намирнице пп 

рецепуури за дауи уип 

ппсласуице; 

● креира впёне салауе, 

куппве и напиуке; 

● шува дп сервираоа; 

● сервира впёне салауе, 

куппве и напиуке;  

● декприще впёне салауе, 

куппве и напиуке; 

● израѐује пснпвни нпрмауив, 

пснпвну калкулацију, 

ппнуду и ппручбину; 

 

Хладне и ледене 

ппсласуице 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника 

за израду хладних и 

ледених ппсласуица 

● припреми намирнице пп 

рецепуури за пдреѐени уип 

ппсласуица; 

● пбликује хладне и ледене 

ппсласуице; 

● шува дп сервираоа; 

● сервира хладне и ледене 

ппсласуице уцелп или кап 

мпнп ппрције; 

● декприще хладне и ледене 

ппсласуице; 

● израѐује пснпвни нпрмауив, 

пснпвну клакулацију, 

ппнуду и ппручбину; 

 

Декпрације у 

ппсласуишарсуву 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

декпрација у 

ппсласуишарсуву 

●припреми намирнице пп 

рецепуури за пдреѐену врсуу 

декпрације; 

● израѐује преливе и спспве 
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 за пдреѐену врсу декпрације; 

●дефинище врсуу декпрације; 

● креира декпрацију; 

● шува декпрацију дп 

уппуребе; 

● декприще ппсласуицу; 

● сервира; 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнуални, групни и индивидуални 

Насуавне меупде: Вербална, демпнсурауивна, кпмбинпвана, пракуишан рад 

Насуавна средсува: Тексууална, визуелна, аудип-визуелна, мануелна 

 

 

 

 

ПСНПВИ УСЛУЖИВАОА 

Лиуерауура: Пснпви услуживаоа за уреёи разред угпсуиуељскп-уурисуишких щкпла Србије, 

Предмеу Пбласу-насуавна уема Циљеви исхпди Меѐупредмеуне 
кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 
предмеуима 

П
сн

п
ви

  у
сл

уж
и

ва
о

а 

Ппјмпвне пснпве 
услуживаоа 

• Уппзнаваое ушеника 
са предмеупм, улпгпм 
и знашајем 
услуживаоа, 
инвенуарпм, ппремпм 
и намещуајем за 
услуживаое; 
 
• Уппзнаваое са 
радним пдељеоимаи 
функципналнпм 
ппвезанпщёу. 

•Пбјасни знашај и улпгу 
услуживаоа у 
угпсуиуељским 
пбјекуима; 
•Преппзна и 
прилагпди инвенуар за 
услуживаоеу 
угпсуиуељским 
пбјекуима; 
•Разликује радна 
пдељеоа и пбјасни 
оихпву функцију; 
•Разликује прпсуприје 
за служеое пбрпка. 

- Кпмпеуенције за 
целпживпунп ушеое 
- Кпмуникација 
(уважаваое 
сагпвпрника слпбпда у 
изражаваоу суавпва и 
мищљеоа) 
- Дигиуална 
кпмпеуенција 
- Сарадоа 
- Рещаваое прпблема 
- Рад са ппдацима и 
инфпрмацијама 
- Пдгпвпран пднпс 
према здрављу 

Исхрана, здравсувена 
кулуура, Сурушни 
предмеуи 

Дневни пбрпци •Уппзнаваое ушеника 
са дневним пбрпцима 

•Набрпји дневне 
пбрпке; 
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и дневним циклусима 
исхране. 

•Пбјаснии дневне 
пбрпке. 

Сисуеми и нашини 
услуживаоа 

•Уппзнаваое ушеника 
са сисуемима и 
нашинима услуживаоа. 

•Набрпји сисуеме 
услуживаоа;  
•Пбјасни сисуеме 
услуживаоа; •Набрпји 
нашине услуживаоа;  
•Пбјасни нашине 
услуживаоа. 
 

Инсуруменуи ппнуде у 
угпсуиуељсуву 

•Псппспбљаваое 
ушеника да преппзнају 
и наведу инсуруменуе 
ппнуде и дпкуменуе 
прпдаје. 

•Правилнп писаое и 
сасуављаое 
инсуруменауа ппнуде 

  

Услуживаое хране Уппзнаваое ушеника 
да знаое из куварсува 
прилагпде ппуребама 
услуживаоа хране. 

•Пбјасни нашин 
услуживаоа дпрушка и 
једнпсуавних јела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа хладних 
предјела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа супа, 
ппуажа, шпрби и 
кпнспмеа; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа упплих 
предјела; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа риба, 
ракпва и щкпљки; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа главних 
јела;  
•Пбјасни нашин 
услуживаоа варива, 
салауа и сирева; 
•Пбјасни нашин 
услуживаоа 
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ппсласуица, кпмппуа и 
впёа. 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада : Фрпнуални пблик рада, инуеракуивана насуава, групни рад, прпјекуна насуава 
Насуавне меупде : мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, илусурауивна, презенуација, ппказна вежба 
Насуавна средсува : учбеник, цруежи, уабеле, панпи, щеме, инуернеу, инвенуар за услуживаое 
 

 

НАЦИПНАЛНЕ ППСЛАСТИЦЕ 

ЛИТЕРАТУРА: Наципналне ппсласуице 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

Наципналне 

ппсласуице 

Наципналне 

ппсласуице Србије 

 

Псппспбиуи ушеника да 

преппзна и разврсуа 

''Наципналне 

ппсласуице''Србије 

Дефинище наципналне 

ппсласуице 

Разврсуа наципналне 

ппсласуице 

Зна нпрмауиве за 

наципналне ппслауице 

Преппзна исупријау 

наципналних 

ппсласуица 

• Кпнсурукуивнп, 

аргуменупванп и 

креауивнп дппринпси 

раду групе, 

усаглащаваоу и 

псувареоу заједнишких 

циљева. 

 Кпнсурукуивнп 

дппринпси рещаваоу 

разлика у мищљеоу и 

суавпвима и при упме 

ппщуује друге кап 

равнпправне шланпве 

групе. 

 Бира суил живпуа 

имајуёи на уму дпбре 

суране и ризике упг 

избпра (нпр. акуивнп 

бављеое сппрупм, 

вегеуаријанска 

Исхрана 

Хигијена хране 

Здравсувена кулуура 

Екплпгија 

Исуприја  

Гепграфија 

 

Тпруе 

 

Псппспбиуи ушенике да 

преппзна,разврсуа 

упруе 

Зна припрему упруи 

Ппзнаје нпрмауиве и 

нашин припрема упруи 

Кплаши Псппспбиуи ушеника за 

припрему кплаша 

 

 

Зна пснпвну припрему 

Ушесувује у изради 

кплаша 

Ппзнаје наципналне 

кплаше 

 

Наципналне 

ппсласуице Балканскпг 

Псппспбиуи ушеника за 

преппзнаваое и 

израду наципналних 

Дефинище наципналне 

ппсласуице 

Пбраѐује наципналне 
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регипна 

 

ппсласуица ппсласуице 

Ппзнаје нпрмауив 

наципналних 

ппсласуица 

исхрана).  

 

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада:Фрпнуални,индивидуални,прпјекуни,акуивни 

Насуавне меупде:Мпнплпщка,дијалпщка Илусурауивнп демпсурауивна 

Насуавна средсува Ушипница,прпјекупр,кпмпијууер,презенуација 

 

 

 

 

 

ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

ЛИТЕРАТУРА: Предузеунищувп, учбеник за уреёи разред урпгпдищоих и шеувруи разред  шеувпрпгпдищоих средоих сурушних щкпла – Жељка Кпвашев 

Предмеу 
Пбласу/ 

Насуавна уема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Меѐупредмеуне 

кпмпеуенције 

Кпрелација са другим 

предмеуима 

П
р

ед
уз

еу
н

и
щ

ув
п

 

 

1. Предузеунищувп 

и  

    предузеуник 

 

  разумеваое ппјма и 

знашаја 

   предузеунищува, 

- преппзнаваое 

пспбенпсуи       

  предузеуника, 

- уппзнаваое са             

предузеунишким 

кпнцепупм у савременпм 

ппслпваоу, 

 

 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе адеквауне примере 

предузеунищува из лпкалнпг 

пкружеоа, 

- наведе каракуерисуике 

предузеуника, 

- пбјасни знашај мпуиваципних 

факупра у предузеунищуву, 

- дпведе у пднпс ппјмпве 

инпвауивнпсу, предузимљивпсу и 

предузеунищувп, 

- прфеппзна разлишиуе нашине 

- Кпмпеуенција за 

целпживпунп ушеое 

- Кпмуникација 

- Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Рещаваое 

прпблема 

Сви сурушни 

предмеуи за  

кпнкреуни пбразпвни 

прпфил (пснпви 

екпнпмије, 

екпнпмика 

предузеёа, 

меначмену, 

финансијскп 

ппслпваое, 

маркеуинг, 

рашунпвпдсувп, 

ппслпвна екпнпмија 
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пуппшиоаоа ппсла у лпкалнпј 

заједници 

и др.), исуприја и 

спциплпгија 

 

2. Развијаое и 

прпцена  

    ппслпвних идеја,  

    маркеуинг план 

 

  развијаое сппспбнпсуи 

за упшаваое, 

фпрмулисаое и прпцену 

ппслпвних идеја 

- уппзнаваое са пснпвним 

елеменуима бизнис 

плана, 

- уппзнаваое са 

елеменуима маркеуинг 

плана, 

- уппзнаваое са пснпвним 

ппсуавкама исураживаоа 

уржищуа, 

- развијаое смисла за 

уимски рад. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- примени креауивне уехнике 

избпра, селекције и вреднпваоа 

ппслпвних идеја, 

- преппзна садржај и знашај 

бизнис плана, 

- исуражи меѐуспбнп делпваое 

факпра кпји ууишу на уржищуе: 

цена, прпизвпд, месуп и 

прпмпција, 

- прикупи и анализира 

инфпрмације п уржищуу и развија 

индивидуалну маркеуинг 

сурауегију, 

- развије сампппуздаое у 

спрпвпѐеоу уеренских 

испиуиваоа, 

- сампсуалнп изради маркеуинг 

план у прппреми бизнис плана, 

- презенуује маркеуинг план кап 

деп сппсувенпг бизнис плана. 

3. Управљаое и  

    прганизација 

 

 

 

 

 

 

- уппзнаваое ушеника са 

сущуинпм пснпвних 

меначмену функција и 

вещуина, 

- уппзнаваое са 

урпшкпвима, 

инвесуицијама и 

кпнцепупм прелпмне 

уашке ренуабилнпсуи, 

- уппзнаваое ушеника са 

специфишнпсуима 

управљаоа 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- наведе пспбине успещнпг 

меначера, 

- пбјасни пснпве меначменуа 

услуга/ прпизвпдое, 

- пбјасни на једнпсуавнпм 

примеру ппјам и врсуе урпщкпва, 

цену кпщуаоа и инвесуиције, 

- израшуна праг ренуабилнпсуи на 

једнпсуавнпм примеру, 

- пбјасни знашај прпизвпднпг 
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прпизвпдопм/ услугама и 

људским ресурсима, 

- уппзнаваое ушеника са 

знашајем кприщёеоа 

инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- даваое пснпвних 

упуусуава где дпёи дп 

неппхпдних инфпрмација. 

 

 

плана и изради прпизвпдни план 

за сппсувену бизнис идеју у 

најједнпсуавнијем пблику, 

- увиѐа знашај планираоа и 

пдабира људских ресурса за 

ппуребе прганизације, 

- кприсуи ганупграм, 

- пбјасни знашај инфпрмаципних 

уехнплпгија за савременп 

ппслпваое, 

- схвауи важнпсу непрекиднпг 

инпвираоа прпизвпда и услуига, 

- изабере најппвпљнију 

прганизаципну и правну фпрму 

привредне акуивнпсуи, 

- изради и презенуује 

прганизаципни план за сппсувену 

бизнис идеју. 

 

4. Екпнпмија 

ппслпваоа 

- разумеваое знашаја 

биланса суаоа,  биланса 

успеха и упкпва гпупвине 

кап најважнијих 

финансијских извещуаја у 

бизнис плану, 

- преппзнаваое прпфиуа/ 

дпбиуи кап пснпвнпг 

мпуива ппслпваоа, 

- разумеваое знашаја 

ликвиднпсуи у ппслпваоу 

предузеёа. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сасуави биланс суаоа на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- сасуави биланс успеха и ууврди 

ппслпвни резулуау на 

најједнпсуавнијем примеру, 

- наведе мпгуёе нашине 

финансираоа сппсувене 

делаунпсуи, 

- се инфпрмище у пдгпварајуёим 

инсуиууцијама п свим 

релевануним пиуаоима пд 

знашаја за ппкреуаое бизниса, 

- иденуификује нашине за 

пдржаваое ликвиднпсуи у 

ппслпваоу предузеёа, 

- сасуави финансијски план за 
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сппсувену бизнис идеју 

сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника, 

- презенуује финансијски план за 

свпју бизнис идеју. 

 

5.  Ушенишки 

прпјеку – 

презенуација 

ппслпвнпг плана 

- псппспбиуи ушеника да 

разуме и дпведе у везу 

све делпве бизнис плана, 

- израда целпвиупг бизнис 

плана за сппсувену бизнис 

идеју, 

- псппспбљаваое ушеника 

за вещуине презенуације 

бизнис плана. 

Пп заврщеуку уеме ушеник ёе биуи 

сппспбан да: 

- сампсуалнп или уз ппмпё 

насуавника ппвеже све ураѐене 

делпве бизнис плана, 

- изради кпнашан (једнпсуаван) 

бизнис план за сппсувену бизнис 

идеју, 

- презенуује бизнис план у пквиру 

јавнпг шаса из предмеуа 

Предузеунищувп. 

  

Дидакуишкп-меупдишка рещеоа за псувариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнуални, групни, индивидуални, рад у пару 

Насуавне меупде: мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка, мини предаваоа, симулација, суудија слушаја, пракуишан рад, презенуација 

Насуавна средсува: уабла, учбеник, щуампани мауеријал, примери за вежбаое, рашунар 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППЩТА ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

Нивпи 
псуваренпсуи 

Пбласу/ 
Насуавна 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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суандарда уема исхпда 

 У
вп

д
 

-уппзнаваое са 
предмеупм 
прпушаваоа, 
ппделпм и знашајем 
гепграфије  
- суицаое знаоа п 
месуу гепграфије у 
сисуему наука 
- уппзнаваое са 
знашајем и 
пракуишнпм 
применпм 
гепграфских сазнаоа 
 

- Ушеник зна да дефинище 
предмеу прпушаваоа, ппделу 
и знашај, гепграфије  
- Ушеник мпже да пбјасни 
месуп гепграфије у сисуему 
наука и  
- преппзнаје знашај и 
пракуишну примену 
гепграфских сазнаоа 

Фрпнуални пблик рада 
 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да 
резимира и елабприра пснпвне 
идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу прпушаваоа, ппдели и знашајууурисуишке  гепграфије 
Пбјащоава гепграфске везе и пднпсе у сисуему наука 
Ушеник схвауа ппвезанпсу гепграфије са другим прирпдним и друщувеним наукама и знашај уе 
ппвезанпсуи 

Специфишне 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи знаоа п пснпвним прирпдним и друщувеним елеменуима у гепграфскпм 
прпсупру 
Ушеник пбјащоава гепграфске везе измеѐу прирпдних и друщувених услпва средине 
 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 

 П
р

п
су

п
р

 и
 у

ур
и

за
м

 Суицаое знаоа  п 
предмеуу,задауку и 
циљевима 
уурисуишке 
гепграфије и п 
елеменуима 
уурисуишких креуаоа   

дефинище уурисуишкп 
гепграфске ппјмпве 
наведе елеменуе уурисуишких 
креуаоа 
разликује меѐуспбну 
ппвезанпсу и услпвљенпсу 
уурисуишких креуаоа  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Пдгпвпрнп ушещёе у демпкраускпм 



 1801 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник кприсуи пснпвна знаоа п предмеуу,задауку и циљевима уурисуишке гепграфије Ушеник 
сампсуалнп пбјащоава ууицај прирпдних и друщувених елеменауа гепграфскпг прпсупра на 
уурисуишка креуаоа 

друщуву – Изражава на 
афирмауиван нашин свпј иденуиуеу и 
ппщуује другашије кулууре и 
урадиције и уакп дппринпси духу 
инуеркулууралнпсуи. 
 
 
 
 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
вр

ед
н

п
су

и
 

Суицаое знаоа п 
ппјму, врсуама и 
ауракуивнпсуима 
уурисушких 
вреднпсуи 

дефинище уурисуишке 
вреднпсуи и оихпва свпјсува 
наведе врсуе уурисуишких 
вреднпсуи 
наведе каракуерисуике 
прирпдних и анурпппгених 
уурисришких вреднпсуи 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

 

 С
ап

б
р

аё
ај

 и
 у

ур
и

за
м

 Усвајаое знаоа п 
улпзи спбраёаја у 
ууризму и оихпвпј 
узајамнпј 
ппвезанпсуи  

наведе врсуе спбраёаја 
ппзнаје преднпсуи и 
недпсуауке ппјединих врсуа 
сапбраёаја 
пбјасни улпгу спбраёаја у 
ппвезиваоу мауишних и 
уурисуишких месуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Анализира и аргуменупванп пбјащоаваоава улпгу спбраёаја у ууризму и оихпву узајамну 
ппвезанпсу. Наведи и лпцира на каруи прирпдне уурисуишке вреднпсуи; Упшава анурпппгене 
уурисуишке вреднпсуи. 
 

 

Нивпи 
псуваренпсуи 
суандарда 

Пбласу/ 
Насуавна 
уема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Дидакуишкп-меупдишка 
рещеоа за псувариваое 
исхпда 

Меѐупредмеуне кпмпеуенције 
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 Ф
ак

уп
р

и
  у

ур
и

су
и

шк
и

х 
кр

еу
ао

а 

Анализа ууицаја 
екпнпмских и 
пплиуишких,прганиза
ципних и кулуурних 
факупра на развпј 
ууризма 

наведе ппделу факупра 
уурисуишких креуаоа 
преппзна ууицај факупра на 
мауишна и уурисуишка месуа 
примени знаое п факуприма 
на уурисуишке десуинације  

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
- Дигиуална кпмпеуенција – Уме да 
преуражује, прпцеоује 
релеванунпсу и ппузданпсу, 
анализира и сисуемауизује 
инфпрмације у елекурпнскпм 
пблику кприсуеёи пдгпварајуёа ИКТ 
средсува 
- Пдгпвпран пднпс према пкплини - 
Ппказује разумеваое и спремнпсу 
за ангажпваое у защуиуи прирпде и 
управљаоу ресурсима уaкo дa сe нe 
угрoжaвa мoгуёнoсу будуёих 
гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje 
пoурeбe; Ппзнаје факупре кпји ууишу 
на загаѐеое земљищуа, впде и 
ваздуха, разуме и предвиѐа 
ппследице оихпве уппуребе. 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Ушеник преппзнаје ууицај факупра на мауишна и уурисуишка месуа; 
Примеоује знаое п факуприма на уурисуишке десуинације 
 
 
 
 

 Ту
р

и
су

и
шк

а 
кр

еу
ао

а 
и

 
уу

р
и

су
и

шк
и

 п
р

ав
ц

и
 

Суицаое знаоа п 
пблицима, врсуама и 
правцима 
уурисуицких креуаоа 

дефинище уурисуишкп 
креуаое 
разликује врсуе уурисуишких 
креуаоа 
ппище ппједине пблике 
уурисуишких креуаоа 
ппище правце уурисуишких 
креуаоа 
ппзнаје најважније правце 
уурисуишких креуаоа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи пблике, врсуе и правце уурисуицких креуаоа 
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 Ту
р

и
су

и
шк

и
 

л
п

ка
л

и
уе

уи
, м

ес
уа

, 
ц

е
н

ур
и

  и
 р

ег
и

је
 

Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпвима 
уурисуишки 
лпкалиуеу, месуп, 
ценуар и регија 
 

наведе пспбенпсуи 
уурисуишкпг лпкалиуеуа, 
месуа, ценура и регије 
разликује ппјмпве лпкалиуеу, 
месуп, ценуар и регија 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Кприсуи аналпгне и дигиуалне гепграфске каруе 
наведи пспбенпсуи уурисуишкпг лпкалиуеуа, месуа, ценура и регије 

 

 Ту
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 Е

вр
п

п
е 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима Еврппе 

именује прирпдне уурисуишке 
регије Еврппе и укаже на 
оихпв пплпжај 
пписује ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
уурисуишких регија Еврппе  
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација  
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи уурисуишких 
регија Еврппе  
издваја специфишнпсуи 
уурисуишких регија Еврппе 
анализира узрпке и 
ппследице ауракуивнпсуи и 
развијенпсуи ппјединих 
уурисуишких регија Еврппе 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи Еврппе 
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 П
су

ал
е 

уу
р

и
су

и
шк

е 
р

ег
и

је
 с

ве
уа

 
 

Суицаое знаоа п  
прирпдним и 
анурпппгеним 
уурисуишким 
вреднпсуима псуалих 
уурисуишких регија 
свеуа 

именује псуале  уурисуишке 
регије свеуа и укаже на 
оихпв пплпжај 
ппище ууицај прирпдних и 
анурпппгених факупра на 
пплпжај и ауракуивнпсу 
псуалих уурисуишких регија 
свеуа 
кприсуи гепграфску каруу кап 
извпр сазнаоа и инфрмација 
иденуификује разлпге 
ауракуивнпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа  
издвпји специфишнпсуи 
псуалих уурисуишких. регија 
свеуа 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи прирпдне и анурпппгене уурисуишке вреднпсуи псуалих 
уурисуишких регија свеуа 

 С
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Разумеваое 
меѐуспбнпг ууицаја 
ууризма и 
гепграфске средине  

пбјасни ууицај ууризма на 
гепграфску средину 
наведе примере ппзиуивних 
и негауивних ууицаја ууризма 
на гепграфску средину 
наведе савремене урендпве у 
ууризму 

Фрпнуални пблик рада 
Инуеракуивна насуава 
Кприщёеое гепграфске 
каруе 

- Кпмпеуенције за целпживпунп 
ушеое - Акуивнп кпнсуруище знаое; 
упшава сурукууру градива, акуивнп 
селекуује ппзнауп пд неппзнаупг, 
биунп пд небиунпг; уме да резимира 
и елабприра пснпвне идеје. 
-Рад са ппдацима и инфпрмацијама 
- Уме да ппреди разлишиуе извпре и 
нашине дпбијаоа ппдауака, да 
прпцеоује оихпву ппузданпсу и 
преппзна мпгуёе узрпке грещке. 
 

Ппщуе 
пбразпвне 
кпмпеуенције 

Сампсуалнп пбјащоава  и наведи меѐуспбне ууицаје ууризма и гепграфске средине 

 КПРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
- Исуприја  
- Здравсувенп васпиуаое  
- Маркеуинг у ууризму и угпсуиуељсуву 
- Сурушни предмеуи 
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ПРПГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНПСТИ ЩКПЛЕ 
Кулуурне манифесуације се пдржавају у Щкпли упкпм щкплске гпдине, а у циљу прпщиреоа ууицаја щкпле на 

васпиуаое и кулуурни развпј ушеника. План и прпграм кулуурних акуивнпсуи щкпле је разнпврсан  и пмпгуёава 
укљушиваое разлишиуих секција, заинуереспваних насуавника и ушеника у оихпвпј реализацији.  

Такпѐе, Щкпла пмпгуёава и преузимаое иницијауиве пд суране ушеника за прганизпваое кулуурних 
манифесуација, уз пдреѐиваое менупра кпји прауе и акуивнп ушесувују у оихпвпј прганизацији.  

Прпгрампм кулуурних акуивнпсуи щкпле пбухваёене су прганизација и реализација пбележаваоа Дана щкпле, 
прпславе щкплских и државних празника, прпслава заврщеука щкплске гпдине, приредбе, предсуаве, уакмишеоа, 
излпжбе, ппсеуе разлишиуим усуанпвама кулууре (музејима, ппзприщуима, Кулуурнпм ценуру, библипуеци), кап и 
прганизација заједнишких акуивнпсуи щкпле и јединица лпкалне сампуправе. 

 Уреѐиваое календара инуерних кулуурних акуивнпсуи 

 Уреѐиваое календара сппруских акуивнпсуи 

 Припрема и прганизпваое Нпвпгпдищоих акуивнпсуи 

 Прганизпваое хуманиуарних акција 

 Припрема и прганизпваое кулуурних дпгаѐаја (приредбе, предсуаве, квизпви, прпмпција щкплских 
нпвина, коига) и сппруских акуивнпсуи 

 Припрема и прганизпваое прпслава на нивпу щкпле (прпслава Дана щкпле, щкплске славе, свешана 
дпдела диплпма, пбележаваое заврщеука щкплске гпдине за мауурануе) 

 Припрема и прганизпваое календарпм предвиѐених уакмишеоа  

 Ушещёе у кулуурним акуивнпсуима лпкалне сампуправе 

 

ПРПГРАМ СЛПБПДНИХ АКТИВНПСТИ 
 

Ради јашаоа пбразпвнп-васпиуне делаунпсуи щкпле, ппдсуицаоа индивидуалних склпнпсуи и инуереспваоа, 
правилнпг кприщёеоа слпбпднпг времена, кап и ради бпгаёеоа друщувенпг живпуа и разпнпде ушеника, 
развијаоа и негпваоа другарсува и пријауељсува, щкпла је реализује слпбпдне акуивнпсуи, кпје се, пп правилу, 
спрпвпде крпз рад у секцијама. 
Слпбпдне акуивнпсуи предсуављају ваннасуавни факулуауивни пблик рада щкпле. 
Неппсредан васпиунп-пбразпвни циљ ушенишких слпбпдних акуивнпсуи јесуе да дппринесу развпју лишнпсуи на 

пбразпвнпм, сазнајнпм, креауивнпм, друщувенпм и лишнпм плану.  
Задаци слпбпдних акуивнпсуи су: 
- прпщиреое и прпдубљиваое кап и суицаое нпвих знаоа и умеоа, а према инуереспваоима ушеника, 
- задпвпљаваое специфишних инуереспваоа ушеника уз акуивнп усмераваое оихпвих склпнпсуи, сппспбнпсуи 

и инуереспваоа и ппдсуицаое прпфесипналнпг развпја, 
- мпуивисаое и псппспбљаваое ушеника за сампсуалан и креауиван рад, 
- пмпгуёаваое ушеницима прганизпваое забаве и рекреације, кап и других услпва да сампсуалнп кприсуе 

слпбпднп време и прганизују духпвни, кулуурни и друщувени живпу у средини у кпјпј живе и раде. 
Слпбпдне акуивнпсуи су мнпгпбрпјне и разнпврсне и пмпгуёавају укљушиваое свакпг ушеника у ппједине пблике 

рада.Ппщуујуёи принцип дпбрпвпљнпсуи у ппредељиваоу ушеника, щкпла сувара неппхпдне услпве за реализују 
исуих. 
Планпви рада суваралашких и слпбпдних акуивнпсуису сасуавни деп Гпдищоег плана рада щкпле.  

Ппред циља и задауака кпје имају слпбпдне акуивнпсуи ушеника у средопј щкпли, у акуивнпсуима језишкп-
умеунишкпг ппдрушја псуварују се и ппсебни задаци:  
- развијаое и негпваое радпзналпсуи и пувпренпсуи за нпве акууелне ппјаве у језику, умеунпсуи и кулуури 

уппщуе, 
- развијаое ппажаоа, криуишкпг мищљеоа и слпбпднпг креауивнпг исураживаоа ушеника. 
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Слпбпдне акуивнпсуи пвпг ппдрушја псуварују се у пквиру секција (група, удружеоа, амауерских друщуава). За 
сваку ппједину акуивнпсу ууврѐују се ппсебни циљеви, задаци и пквирни садржаји рада. 
Пфпрмљене секције Екпнпмске щкпле „Суана Миланпвиё“ јесу: 

 Нпвинарска секција/разгласна суаница 

 Реупришка/рециуаупрска  секција 

 Библипуешка секција 

 Драмска секција 

 Лингвисуишка секција 

 Секција сураних језик 

 Хуманиуарне акције 

 Фудбалска секција(м/ж) 

 Пливашка секција(м/ж) 

 Кпщаркащка секција(м/ж) 

 Рукпмеуна секција(м/ж) 

 Пдбпјкащка секција(м/ж) 

 Супнпуениска секција(м/ж) 

 Гимнасуика 

 Аулеуска секција 

 Ппщуе физишке припреме 

 Инфпрмауиша секција 

 Секција Вирууелих предузеёа 

 Секција бизнис плана и суудије слушаја, ппдсуицаоа предузеунищува 

ПРПГРАМ КАРИЈЕРНПГ ВПЂЕОА И САВЕТПВАОА УШЕНИКА 
Кпнцепу каријернпг впѐеоа и савеупваоа дефинище се кап „низ акуивнпсуи кпје псппспбљавају 

ппјединце билп кпг узрасуа, у билп кпм уренууку оихпвих живпуа, да иденуификују сппсувене сппспбнпсуи, 
кпмпеуенције и инуересе, да дпнесу пдлуке кпје се уишу оихпвпг пбразпваоа, псппспбљаваоа и прпфесије и да 
управљају упкпвима свпјих живпуа у пбласуи ушеоа, рад и других пбласуи у кпјима мпгу да суекну и примене 
сппспбнпсуи кпмпеуенције“. Циљ каријернпг впѐеоа и савеупваоа ушеника јесуе да се садржајима и акуивнпсуима 
у редпвнпј насуави и ваннасуавним акуивнпсуима пбезбеди ппдсуицај прпфесипналнпг развпја ушеника. Ппуребнп 
је ппмпёи ушенику да фпрмира реалну слику п свпјим сппспбнпсуима, пспбинама лишнпсуи, инуереспваоу и да у 
пднпсу на садржај, услпве и захуеве ппјединих занимаоа щуп успещније планира свпј прпфесипнални развпј. У 
складу са Закпнпм п средоем пбразпваоу и васпиуаоу, на пснпву шлана 15. (Службени гласник Републике Србије, 
бр. 55/2013), щкпла је развила Прпграм Каријернпг впѐеоа и савеупваоа ушеника, кпји у пквиру свпг делпваоа 
ппдразумева фпрмираое сурушнпг уима за каријернпвпѐеое , кпји ппдразумева праёеое развпја ушеника и 
инфпрмисаое п занимаоима, пбразпвним прпфилима, услпвима суудираоа и ппуребама уржищуа рада. 

Суандарди прпграма каријернпг впѐеоа и савеупваоа за ушенике узрасуа пд 15 дп 18 гпдина пднпсе се на: 

1. Лишни развпј ппјединца: 

 Разумеваое сппсувенпг развпја, ппсуигнуёа и сппспбнпсуи у пднпсу на ппенцијалне пбразпвне и 
прпфесипналне избпре и мпгуёнпсуи; 

 Усппсуављаое и анализираое лишних циљева и планпва у пбласуи каријере; 

 Разумеваое пбразпвних и прпфесипналних избпра и дпнпщеое пдлука у складу са уим 

2. Исураживаое мпгуёнпсуи за заппщљаваое: 

 Иденуификпваое, избпр и кприщёеое брпјних инфпрмација п прпфесијама, каријери, даљем ушеоу и 
пбразпваоу и пбјекуивнп разликпваое и фпрмираое сппсувенпг суава п упме. 
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3. Планираое и управљаое власуиуим каријерпм: 

 Псппспбљаваое за кприщёеое адеквауних уехника за дпнпщеое пдлука п даљем ушеоу и 
прпфесипналнпј каријери; 

 Разумеваое и псппспбљаваое за прпцедуре пријављиваоа, кпнкурисаоа какп за свеу рада, уакп и за 
даље пбразпваое; 

 Разумеваое захуева ппслпдаваца у ппгледу знаоа, вещуина и сппспбнпсуи заппслених. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
Циљ пвпг васпиунп-пбразпвнпг ппдрушја је да се ушеницима пбезбеде суицаое знаоа, развијаое 

инуереспваоа, фпрмираое суавпва,  сисуема вреднпсуи и ппнащаоа у рещаваоу прпблема на релацији шпвек-
прирпда. Пвај циљ и задаци псувариёе се у пквиру насуавних предмеуа, дпдаунпг рада, слпбпдних акуивнпсуи, 
кулуурних и јавних делаунпсуи, друщувенп-кприснпг рада и пдељенске заједнице и спрпвпдиёе се крпз 
акуивнпсуи: 

 Указиваое на мпралнп есуеуске аспекуе пднпса шпвека према прирпди, развијаое екплпщких 
знаоа крпз насуаву 

 Радне акције шищёеоа щкплскпг двприщуа  

 Радне акције прикупљаоа секундарних сирпвина 

 Пбележаваое неких пд свеуски знашајних дана у пквиру защуиуе живпуне средине 

 Друге лпкалне екплпщке акције и иницијауиве 

ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ПД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛПСТАВЉАОА И ЗАНЕМАРИВАОА И 
ПРПГРАМПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ПБЛИКА РИЗИШНПГ ППНАЩАОА 

Прпграм защуиуе деце пд насиља, злпсуављаоа, занемариваоа и прпграм превенције других пблика 
ризишнпг ппнащаоа биёе планиран, псуварен и дппуоен на пснпву анализе мера кпје усуанпва веё предузима у 
превенцији насиља (Извещуаји п раду уима за защуиуу пд насиља, злпсуављаоа и занемариваоа за преухпдне 
щкплске гпдине), уз анализу физишких и уехнишких услпва за пбављаое пснпвне делаунпсуи, кап и уз усклаѐиваое 
дпкуменуације са релевануним закпнским пквирима. 

 Акуивнпсуи Минисуарсува прпсвеуе и уехнплпщкпг напреука кпје се пднпсе се на пбезбеѐиваое 
закпнпдавнпг пквира кпјима се регулище пва пбласу (нагласак суавељен на Ппщуи прпупкпл за защуиуу деце пд 
насиља, злпсуављаоа и занемариваоа и Ппсебни прпупкпл защуиуу деце пд насиља, злпсуављаоа и 
занемариваоа у пбразпвнп васпиуним усуанпвама). 

Защуиуу деце пд насиља регулище Закпн п пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа, ппсебнп шланпви 
42, 43 ,44, 45 кпји се пднпсе на безбеднпсу деце и ушеника, правила ппнащаоа у усуанпви, забрану насиља, 
злпсуављаоа и занемариваоа и дискриминације; Закпн п малплеуним ушинипцима кривишних дела и кривишнп 
правнпј защуиуи малплеуних лица; Упуусувп п ппсуупаоу пплицијских службеника према малплеуним и млаѐим 
пунплеуним лицима; Закпн п сппруу; Закпн п забрани дискриминације пспба са ивалидиуеупм, Ппрпдишни закпн и 
др. У циљу пбезбеѐиваоа сурушне сисуемске ппмпёи  и ппдрщке заппсленима у щкплама ппмажу Щкплска управа, 
Завпд за унапреѐиваое васпиуаоа и пбразпваоа, завпд за вреднпваое квалиуеуа пбразпваоа и васпиуаоа, Савеу 
за права деуеуа, Републишки пмбудсман и др.  

 Акуивнпсуи лпкалне заједнице кпје се пднпсе на креираое безбедне климе за децу и ушенике. 
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Усппсуављаое адеквауних механизама сарадое надлежних инсуиууција, изградоапреппзнауљивих и 
прпцедуралнп јасних механизама за преппзнаваое, пријављиваое и пукриваое ппуенцијалних инциденуа у 
лпкалнпј средини, развијаое щкплскпг п ппщуинскпг сппруа, увпѐеое щкплских пплицајаца, дпсуупнпсу лпкалних 
медија, усппсуављаое сарадое са ппрпдицпм и псмищљаваое прпграма респцијализације деце ппшинилаца 
насиља, кпја је, шесуп, занемарена. 

 Акуивнпсуи пбразпвнп – васпиуне усуанпве, превасхпднп примена Ппщуег и Ппсебнпг прпупкпла 
 

ПРПГРАМ ЩКПЛСКПГ СППРТА 

 

Ради развпја и пракуикпваоа здравих живпуних навика,свесуи п важнпсуи сппсувенпг здравља и 
безбеднпсуи, ппуребе негпваоа и развпја физишких сппспбнпсуи, щкпла у пквиру щкплскпг прпграма,ппред 
редпвне насуаве,реализује и прпграм щкплскпг сппруа. Сврха щкплскпг сппруа јесуе,да пбухвауи све ушенике крпз 
пдељеоска и меѐупдељеоска уакмишеоа и припреме за уакмишеоа. Щкпла ёе пбављауи припреме и уакмишеоа 
у складу са щкплским прпгрампм. 

Прпгрампм щкплскпг сппруа пргаизпваёе се пдељеоска и меѐупдељеоска уакмишеоа у 
фудбалу,пдбпјци,рукпмеуу и кпщарци.Идеја је да сви ушеници буду пбухваёени уакп, щуп ёе једни играуи, други 
судиуи, а уреёи впдиуи екипе.Такмишеоем пбухвауиуи и девпјшице и дешаке.Укпликп у пдељеоу нема дпвпљнпг 
брпја уакмишара мпгуёе је фпрмираое мещпвиуих екипа (мущкп-женскп)или фузија са другим пдељеоем уакпѐе 
са маоим брпјем ушеника. 

Прпграм щкплскпг сппруа садржи и свпје циљеве,а уп су  
А)пбразпвни, 
Б)функципнални и  
Ц)васпиуни. 

 
А)пбразпвни циљеви ппдразумевају усвајаое шиоеница,реализпваое пдреѐених прпграмских 

задауака,усвајаое предвиѐених садржаја,суицаое пдреѐених знаоа умеоа и навика. 
Б)функципнални циљеви се пднпсе на развијаое психпфизишких сппспбнпсуи.Ради се п развијаоу 

сензпрних,пракуишних,инуелекууалних и изражајних сппспбнпсуи.Ушеници се псппспбљабају у 
анализи,синуези,ппсмаураоу,рещаваоу прпблема,кпменуарисаоу,криуишкпм мищљеоу,резвијаоу 
пажое,памёеоа,емпција,впље и развијаоу уелесних и духпвних сппспбнпсуи. 
Ц) васпиуни циљеви пдпсе се првенсувенп на васпиуне вреднпсуи кпје се пднпсе на мпралне,есуеуске,физишке и 
радне вреднпсуи. 
 

ПРПГРАМ САРАДОЕ СА ЛПКАЛНПМ САМПУПРАВПМ 
 

Лпкална сампуправа града Щапца налази за схпднп да заједнишким делпваоем са усуанпвама кулууре и 
щкплама, Щкплскпм управпм и другим релевануним усуанпвама ппкуща да пбпгауи насуаву у щкплама,  да 
најмлаѐим суграѐанима пружи ппмпё у пбрзпваоу и да крпз јавни живпу щкпле ппбпљща и живпу младих, ушини 
оихпвп време садржајнијим , и да на уај нашин ууише на  васпиунп пбразпвну и кулуурну слику града.   
 Примарна сарадоа са лпкалнпм сампуправмп има за циљ успещну израду финансијскпг плана и усклаѐиваое са 
фпрмалним закпнским пквирима у перспекуиви финансијскпг ппслпваоа, крпз кпнсулуауивне разгпвпре и ппмпё у 
спрпвпѐеоу јавних набавки. Ппред упга, лпкална сампуправа и друге релевануне усуанпве излазе са ппнудама 
прпграма и садражаја за заинуереспвану и уаленупвану децу и предмеуне насуавнике у виду радипница, 
инуеракуивне насуаве и разнпрпдних прпјекауа. Усуанпве кулууре са свпјим сурушним кадрпм наёи ёе се кап 
ппмпё предмеуним насуавницима за припрему шаспва (крпз уппзнаваое са свпјим фпндпвима), пдржаваоем 
инуереакуивних  шаспва и радипница, рад у разлишиуим щкплским секцијама, кап и у креираоу ваннасуавних 
акуивнпсуи, али и у припреми прпслава Дана щкпла , припремама щкплкских предсуавава,  спремаоу щкплских 
секција за фесуивале пмладинских суваралащуава и др.   
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Пваквим ппуезима ппдсуише се  развпј парунерских пднпса меѐу щкплама, кап и парунерсува меѐу 
усуанпвама кулууре, здравсувених усуанпва и усуанпва спцијалне защуиуе.. Пхрабрује се прпмпција примера дпбре 
праксе за аудиупријум ван щкпла. Пхрабрује се прпмпција уаленупване деце, анимирају се и суимулищу ушеници 
на рекреауивнп бављеое сппрупм у пквиру щкплских клубпва, кап и прганизацију и ушесуваваое на градским 
уурнирима, лигама и псуалим уакмишеоима. Пхрабрују се  иницијауива щкплских парламенуа за прпјекуе 
ппбпљщаоа живпуа ушеника и развпј кпмуналне свесуи. Сарадоа се пдвија са следеёим усуанпвама: 

 Ценуар за спцијални рад „Щабац“ 

 Ценуар за сурушнп усаврщаваое Щабац 

 Канцеларија за младе 

 Кулуурни ценуар Щабац 

 Завпд за јавнп здравље Щабац 

 Ппщуа бплница Щабац – Дпм здравља Щабац 

 Меѐуппщуински исупријски архив „Щабац“, Щабац 

 Библипуека щабашка 

 Нарпдни музеј Щабац 

 Црвени крсу, Щабац 

 Лпкалне медијске куёе (ТВ Щабац, ТВ Ас) 

 Градска управа (пдељеое др. делаунпсуи) 

 Црквена ппщуина – Сабпрна црква Свеуих аппсупла Пеура и Павла у Щапцу 

 Правна лица и предузеуници 

 МУП Щабац 

 Пснпвне щкпле 

 Средое щкпле. 

 

ПРПГРАМСАРАДОЕ ЩКПЛЕ СА ППРПДИЦПМ 
 

Щкпла ппдсуише и негује парунерски пднпс са рпдиуељима, пднпснп суарауељима ушеника, заснпван на 
принципима меѐуспбнпг разумеваоа, ппщупваоа и ппвереоа. Прпгрампм сарадое са ппрпдицпм, щкпла 
дефинище пбласуи, садржај и пблике сарадое са рпдиуељима, пднпснп суарауељимљ ушеника, кпји пбухвауају 
деуаљнп инфпрмисаое, савеупваое, укљушиваое у насуавне и псуале акуивнпсуи щкпле и кпнсулупваое у 
дпнпщеоу пдлука пкп безбеднпсних, насуавних, прганизаципних и финансијских пиуаоа, с циљем унапреѐиваоа 
квалиуеуа пбразпваоа и васпиуаоа, кап и пбезбеѐиваоа свепбухваунпсуи и урајнпсуи васспиунп-пбразпвних 
ууицаја. 

Циљ: 

Прганизпвауи пблике акуивнпсуи кпји ёе : 

 ппдиёи на вищи  нивп парунерсувп рпдиуељи-щкпла ;   
 пружиуи ппмпё и ппдрщку  рпдиуељу  при пбављаоу педагпщке функције 

Задаци : 

 дппринеуи складнпм делпваое ппрпдице и щкпле у пбразпваоу и васпиуаоу ушеника 
 пбезбеѐивауи и инсисуирауи на редпвнпј , урајна и квалиуеунпј сарадоа рпдиуеља и щкпле 
 псуваривауи ппзиуивну  инуеракцију  насуавникa и рпдиуеља 

пбезбедиуи инфпрмисанпсу  рпдиуеља п прпменама у пбразпваоу и ппнащаоу кпје се псуварују у щкпли и кпд 
ушеника. 
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ПРПГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 

Излети 

Прпграм излеуа у упку щкплске гпдине реализује се у складу са планпвима Сурушних веёа кап и крпз 
сарадоу са разлишиуим инсуиууцијама на нивпу нащег града, али и щире. Излеуи кпји се прганизују за ушенике 
имају пре свега едукауивни каракуер, али уакпѐе пмпгуёавају и лишну афирмацију самих ушеника. Прпграм излеуа 
је разнпврсан и усклаѐен је са ппуребама ушеника. Неки пд планираних излеуа јесу: 

 Ппсеуа Кулуурнпм ценуру у Щапцу, ппвпдпм прганизпваоа разлишиуих манифесуација 

 Ппсеуа Щабашкпм ппзприщуу  и ппзприщуима у другим градпвима (Бепград, Нпви Сад) 

 Ппсеуа Ценуру за аууизам и дешјем пдељеоу у Щабашкпј бплници 

 Прганизпване ппсеуе и сарадоа са другим средоим щкплама у граду 

 Ппсеуе верским пбјекуима (Цркви Св.аппсупла Пеура и Павла, Храму Свеупг Саве, манасуиру Хпппвп)  у 
пквиру предмеуа Верска насуава и Српски језик и коижевнпсу 

 Ппсеуе Ппщуини, библипуеци у Щапцу и Бепграду, музејима у Щапцу и Бепграду 

 Ппсеуе разлишиуим сајмпвима у Бепграду и Нпвпм Саду (Сајам коига, сајам предузеёа, сајам 
ппљппривреде,предузеунищува, ууризма, шпкпладе, сајам вина иуд) 

 Ппсеуе другим угпсуиуељским пбјекуима и хпуелима 

 Ппсеуа музеју Дпсиуеја Пбрадпвиёа, Сабпрнпј цркви и Кпнаку коегиое Љубице 

 Ппсеуа музеју Никпле Тесле, Мауемауишкпј гимназији 

 Ппсеуа Правнпм факулуеуу у Бепграду, Нпвпм Саду, некпм пд судпва у Бепграду и Щапцу 

 Ппсеуа Археплпщкпм парку - 

 Limes park - Viminacium Adventure  

 Ппсеуа Наушнп пбразпвнп-кулуурнпм ценуру „Вук Карачиё“ у Трщиёу 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

Ппјам екскурзије 
Eкскурзија је пблик пбразпвнп – васпиунпг рада кпјим се дппринпси псувариваоу плана и прпграма 

циљева пснпвнпг пбразпваоа и васпиуаоа. Екскурзија се псуварује ван щкпле у урајаоу пд једнпг дп ури дана 
гпдищое, у складу са узрасупм,насуавним планпм и прпгрампм за екскурзије. 
 

Циљ екскурзије 
 

Циљ екскурзије је неппсреднп уппзнаваое ппјава и пднпса у прирпднпј и друщувенпј средини, 
уппзнаваое кулуурнпг,исупријскпг и духпвнпг наслеѐа и привредних ппсуигнуёа кпја су у вези са делаунпщёу 
щкпле. 

Задаци екскурзије 
 

Задаци екскурзије су: прпушаваое пбјекауа и фенпмена у прирпди и упшаваое узрпшнп- ппследишних 
пднпса у кпнкреуним прирпдним и друщувеним услпвима, суицаое нпвихсазнаоа, уппзнаваое екплпщких 
навика, ппдсуицаое исппљаваоа ппзиуивнихемпципналних дпживљаја, уппзнаваое занимаоа људи кпја су 
каракуерисуишна заппједине крајеве, развијаое ппзиуивнпг пднпса према наципналним, умеунишким икулуурним 
вреднпсуима, изграѐиваое есуеуских, кулуурних и сппруских ппуреба и навика, развијаое ппзиуивних спцијалних 
пднпса меѐу ушеницима, ушеницима и прпфесприма исл. 
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Садржаји екскурзије 

 
Садржај екскурзије базирају се на пснпву насуавнпг плана и прпграма пбразпвнп васпиунпг рада и 

щкплскпг прпграма и сасуавни су деп гпдищоег плана рада щкпле. 
Прпграм екскурзије 
Пдељеоска и сурушна веёа щкпле предлажу план и прпграм кпји размаура Насуавнишкп веёе. Екскурзија мпже да 
се изведе акп је Савеу рпдиуеља дап сагласнпсу на прпграм и цену екскурзије и избпр агенције. Прпграм агенције 
садржи: пбразпвне и васпиуне циљеве и задауке, садржаје кпјима се ппсуављени циљеви псуварују, планирани 
пбухвау ушеника, пууне правце, и нашин финансираоа. 
 

Извпѐеое екскурзије 
 

Нпсипци припреме, прганизације и извпѐеоа пуупваоа су дирекупр, сурушни впѐа, пдељеоски 
суарещина, или други насуавник кпји је најмаое једну гпдину извпдип насуаву у пдреѐенпм пдељеоу. Сурушнпг 
впѐу пдреѐује дирекупр щкпле. Екскурзија се прганизује и извпди акп је пријављенп, уз писмену сагласнпсу 
рпдиуељанајмаое 60% ушеника исупг разреда и акп су сувпрени услпви за псувариваое циљаекскурзије. 
Извпѐеое екскурзије и излеуа за ушенике исупг разреда, прганизује се исупвременп и са исуим садржајем. 

 
Извещуај п реализацији екскурзије 

 
 Пп заврщеуку екскурзије сурушни впѐа сашиоава извещуај п екскурзији, дпк све разредне суарещине дају пценпм 
п реализацији прпграма и плана екскурзије и квалиуеуу пружених услуга. Извещуај п реализацији екскурзије 
размаурају Насуавнишкп веёе и Савеу рпдиуеља, а усваја га Щкплски пдбпр. 

 

 Прпграм прганизације и реализације екскурзије за I разред - двпдневна екскурзија за I разред 

Пууни правац: Щабац- Ваљевп-Ппжега-Сирпгпјнп-Злауибпр-Kремна-Тара-Мпкра Гпра-Манасуир Раша-Бајина 
Бащуа-Љубпвија-Щабац 

 Прпграм прганизације и реализације екскурзије за II разред - урпдневна екскурзија за II разред 

Пууни правац: Щабац – Нищ – Медијана – Ћеле кула - Ђавпља Варпщ – Раваница – Манасија - Щабац 

 Прпграм прганизације и реализације екскурзије за III разред - шеувпрпдневна екскурзија за ушенике III 
разреда 

Пууни правац:  Щабац – Паралија – Меуепри – Сплун- Кауерина - Щабац 

 Прпграм прганизације и реализације екскурзије за IV разред - пеупдневна екскурзија за ушенике IV 
разреда 

Пууни правац : Северна Иуалија 

 

ПРПГРАМ БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Прпграм безбеднпсуи и здравља на раду пбухвауа заједнишкеакуивнпсуи щкпле, рпдиуеља и лпкалне 
сампуправе, усмерене на развпј свесуиза спрпвпѐеое и унапреѐиваое безбеднпсуи и здравља на раду. 

У пквиру Прпграма безбеднпсуи и здравља на раду, прган управљаоа у щкпли је у складу са Закпнпм п 
пснпвама сисуема пбразпваоа и васпиуаоа,  дпнеп два ппщуа правна акуа кпја уреѐују уемауику везану за 
безбеднпсу и здравље на раду заппслених и ушеника. Тп су Правилник п безбеднпсуи и здрављу на раду и 
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Правилник п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и безбеднпсуи ушеника за време бправка у щкпли и свих 
акуивнпсуи кпје прганизује щкпла. 

Правилникпм п безбеднпсуи и здрављу на раду се у складу са Закпнпм п безбеднпсуи и здрављу на раду 
уреѐује спрпвеѐеое безбеднпсуи и здравља на раду заппслених, у циљу сувараоа безбедних услпва рада, защуиуе 
живпуа, здравља и радне сппспбнпсуи заппслених. 

- Щкпла је дужна да спрпвпди мере безбеднпсуи и здравља на раду у виду: 

 Превенуивнпг и перипдишнпг прегледа и испиуиваоа ппреме за рад 

 Испиуиваоа услпва радне пкплине 

 Дпнпщеоа акуа п прпцени ризика 

 Псппспбљаваоа заппслених за безбедан и здрав рад  

 Впѐеоа евиденција везаних за ппвреде на раду 

 Псигураоа заппслених пд ппвреда на раду  

- Заппслени у щкпли су дужни да: 

 ппщуују прпписе п безбеднпсуи и здрављу на раду 

 пбавесуе Ппслпдавца п свакпј врсуи ппуенцијалне ппаснпсуи кпја би мпгла да ууише на безбеднпсу и 
здравље на раду 

 наменски кприсуе средсува и ппрему лишне защуиуе 

 ушесувују у пружаоу прве ппмпёи приликпм ппвреде на раду, и 

 да не пуще где је уп забраоенп. 
Правилникпм п мерама, нашину и ппсуупку защуиуе и безбеднпсуи ушеника за време бправка у щкпли и 

свих акуивнпсуи кпје прганизује щкпла пбезбеѐује се ушеницима правп на защуиуу и безбеднпсу и уп: 

 у щкплскпј згради и щкплскпм двприщуу, 

 на пууу измеѐу куёе и щкпле, 

 ван щкплске зграде и щкплскпг двприщуа – за време псувариваоа пбразпвнп-васпиунпг рада или других 
насуавних и ваннасуавних акуивнпсуи кпје прганизује щкпла. 

Пдељеоски суарещина и предмеуни насуавници су у пбавези да у свакпдневнпм кпнуакуу са ушеницима, а 
нарпшиуп на шаспвима пдељеоске заједнице и пдељеоскпг суарещине, ушенике уппзнају са ппаснпсуима са кпјима 
се мпгу супшиуи за време бправка у щкпли и извпѐеоа других акуивнпсуи кпје прганизује щкпла, кап и са нашинпм 
ппнащаоа кпјим би се уе ппаснпсуи мпгле избеёи или пуклпниуи. 

Щкпла сараѐује са државним прганима, прганима ппщуине и другим субјекуима и надлежним 
инсуиууцијама са кпјима је уаква сарадоа ппуребна у ппсуупку пбезбеѐиваоа и спрпвеѐеоа мера ууврѐених пвим 
правилникпм. 
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