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ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 
ЛИТЕРАТУРА:  Читанка за 2. разред средое щкпле, Граматика српскпг језика, пдабрана коижевна дела 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 
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Барпк, класицизам 

 

 

Уппзнаваое са 

еврппским културним, 

духпвним и мисапним 

тенденцијама 17. и 

18. века и оихпвим 

утицајима на српску 

коижевнпст 

● наведе пспбенпсти 

барпка, 

класицизма и 

прпсветитељства 

и оихпве представнике у 

коижевнпсти 

● пбјасне знашај 

Венцлпвића и 

Прфелина за развпј језика 

и 

коижевнпсти кпд Срба 

 

Кпмуникација на 

матероем језику 

Кпмпетенције за 

ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Рещавао 

прпблема 

Пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

 

 

 

Истприја 

 

Психплпгија 

 

Музишка уметнпст 

 

Ликпвна култура 

 

Филпзпфија прпсветитељствп 

 

 

Уппзнаваое са 

еврппским културним, 

духпвним и мисапним  

тенденцијама прве 

пплпвине 

18. века и оихпвим 

утицајима на српску 

коижевнпст 

 

● преппзна пдлике 

прпсветитељства 

на пбрађеним делима 

● пбјасни знашај 

Дпситејевпг рада 

за српску културу и 

коижевнпст 

● направи паралелу у 

пбради истих 

мптива у еврппскпј и 

српскпј 

коижевнпсти 
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● наведе пспбине ликпва у 

пбрађеним делима и 

заузме став 

према оихпвим 

ппступцима 

Рпмантизам ● Уппзнаваое са 

ппетикпм рпмантизма, 

представницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсти 

 

 

● наведе представнике 

рпмантизма 

и оихпва дела 

● упшава и пбразлаже 

пдлике 

рпмантизма 

● изнесе свпј суд п 

коижевним 

делима кпристећи стешена 

знаоа 

и сппствена запажаоа 

● преппзна и усвпји 

вреднпсти 

наципналне културе и 

разуме/ 

ппщтује културне 

вреднпсти 

других нарпда 

● тумаши уметнишки свет и 

стваралашке ппступке у 

структури 

пбрађених дела 

Реализам 

 

 

● Уппзнаваое са 

ппетикпм реализма, 

представницима и 

● наведе представнике 

правца и 

оихпва дела 
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делима еврппске и 

српске коижевнпсти 

● дефинище пдлике 

реализма 

и пбјасни их на пбрађеним 

коижевним делима 

● тумаши уметнишки свет и 

стваралашке ппступке у 

структури 

пбрађених дела 

● прпцеоује друщтвене 

ппјаве и 

прпблеме кпје ппкреће 

коижевнп 

делп 

● развије критишки став и 

мищљеое при прпцени 

ппступака 

и ппнащаоа јунака у 

пбрађеним делима 

Мпрфплпгија 

 

 

● Систематизпваое 

знаоа п врстама реши и 

оихпвим пблицима 

● пдреди врсту реши и 

граматишке 

категприје 

● упптреби у усменпм и 

писанпм 

изражаваоу пблике реши у 

складу 

са језишкпм нпрмпм 

Правппис ● Псппспбљаваое ● примени правила 
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ушеника да пищу у 

складу са правпписнпм 

нпрмпм 

пдвпјенпг 

и састављенпг писаоа реши 

у 

складу са језишкпм нпрмпм 

Култура 

изражаваоа 

● Псппспбљаваое 

ушеника да тепријска 

знаоа из граматике и 

правпписа примеоује 

у усменпм и писанпм 

изражаваоу у складу 

са језишкпм нпрмпм, 

кпристе разлишите 

пблике казиваоа и 

функципналне стилпве 

● изражава размищљаоа и 

критишки став према 

прпблемима 

и ппјавама у коижевним 

текстпвима и 

свакпдневнпм 

живпту 

● преппзна пдлике 

струшнп-наушнпг 

стила 

● примени пдлике 

нпвинарскпг 

стила 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: ● изражава размищљаоа и 

критишки став према прпблемима 

и ппјавама у коижевним 

текстпвима и свакпдневнпм 

живпту 

● преппзна пдлике струшнп-наушнпг 

стила 

● примени пдлике нпвинарскпг 

стила 

Наставне метпде: Текстуална метпда, метпда усменпг излагаоа, метпда разгпвпра, метпда писменпг изражаваоа 

Наставна средства: учбеник – шитанка и граматика, табла, креда, мултимедијална ушипница... 
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Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из 

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: гпвпри јаснп и тешнп ппщтујући језишку коижевну нпрму. Саставља једнпставни гпвпрни или писани текст. Кприисти пба 

писма. Има пснпвна знаоа п језику уппщте. Има развијен решник у скаладу са средоим нивппм пбразпваоа. Преппзнаје аутпре дела из 

пбавезнпг щкплскпг прпграма. Навпди пснпвне пдлике стилских еппха 

Средои нивп: Гпвпри пред аудитпријумпм. Саставља слпженији гпвпрни и писани текст, прецизнп изнпсећи идеје, има щира знаоа п 

језику уппщте и пснпвна знаоа п језицима у свету. Зна пснпвне пспбине дијалеката српскпг језика. Мпже примерима да аргументује 

ппетишке, језишке, ессетске и структурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лектире. Схвата знашај шитаоа за сппствени 

духпвни развпј. 

Напредни нивп: Дискутује п слпженим темама из језика, коижевнпсти и клутуре, кпје су предвиђене градивпм.Има развијене 

гпвпрнишке вещтине и сппспбан је да пище струшни текст на теме из језика и коижевнпсти. Има детаљна унаоа п језику уппщте, кап и п 

граматици српскпг језика.Критишки шита, тумаши и вреднује слпженија коижевна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргументпванп изнпси, сталнп имајући на уму примарни текст, али и другр текстпве, анализирајући и ппредећи 

оихпве ппетићке, естетске, структурне и лингвистишке пдлике. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  Solutions Pre-Intermediate Student's book 3rd edition 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

 

Unit 5 Ambition 

 

Упптреба граматишких 
структура са will и going to. 
 
Разумеваое и упптреба 
првпг кпндиципнала. 
 
Упптреба префикса у 
разлишитим кпнтекстима 
Израда прппратнпг писма. 
 
Усвајаое и упптреба нпвих 

Ушеници успещнп 
кпристе граматишка 
правила какп би 
правилнп изражавали 
предвиђаоа, планпве, 
ппнуде и пбећаоа, 
кпристе први 
кпндиципнал за 
исказиваое намера и 
оихпвих ппследица, 
правилнп и у кпнтексту 

Ппзнаје разлишите 
врсте 
текстпва и уме да 
пдабере адекватну 
стратегију шитаоа. 
 

Уме јаснп да искаже 
пдређени садржај, 
усменп и писанп, и 
да га 

Екпнпмска и правна 

група предмета. 

Гепграфија. 

Српски језик  и 

коижевнспт. 

Инфпрматика. 
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реши и израза. 
 

кпристе реши и изразе 
из пбласти рада и 
заппщљаваоа. 

прилагпди 
захтевима и 
карактеристикама 
ситуације: ппщтује 
жанрпвске 
карактеристике, 
пгранишеоа у пгледу 
дужине, намену 
презентације и 
пптребе 
аудитпријума. 
 
Уме да ппреди 
разлишите 
извпре и нашине 
дпбијаоа ппдатака, 
да 
прпцеоује оихпву 
ппузданпст и 
преппзна 
мпгуће узрпке 
грещке. 
 
Изражава се у 
електрпнскпм 
пблилку 
кприщћеоем 
пдгпварајућих ИКТ 
средстава, 
укљушујући 
мутимедијалнп 
изражаваое и 
изражаваое са 
елеметнима 

 

Unit 6 Tourism 

 

Разумеваое и правилна 
упптреба времена present 
perfect. 
 
Прецизнп разликпваое 
времена past simple пд 
времена present perfect. 
 
Развпј креативнпсти крпз 
писаое састава на тему. 
 
Усвајаое и упптреба нпвих 
реши и израза. 
 

Ушеници правилнп 

кпристе present perfect 

за исказиваое радои 

кпјесу се недавнп 

дпгпдиле, у кпнтексту 

разликују и пдабирају 

пдгпварајуће прпщлп 

време, изражавају 

свпју креативнпст и 

пищу смислене писане 

материјале, правилнп 

и у кпнтексту кпристе 

реши и изразе из 

пбласти  туризма. 

Unit 7 Money 

Уппзнаваое ушеника са 
структурпм и упптребпм 
другпг кпндиципнала. 
 
Уппзнаваое са структурпм и 
упптребпм глагплскпг 
времена past perfect. 
 
Усменп презетнпваое 
сппствених идеја и 
мищљеоа. 
 
Усвајаое и упптреба нпвпг 
впкабулара. 
 

Ушеници прпщирују 

свпје знаое из 

кпндиципнала и 

ефективнп кпристе и 

други кпндиципнал 

успут ппвелашећи јасну 

паралелу између првпг 

и другпг 

кпндиципнала, 

правилп граде и 

кпристе past perfect за 

изрежаваое давнп 

прпщлпг времена, 
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 правилнп и јаснп 

презентују свпје идеје 

и мищљеоа усменим 

путем, правилнп и 

смисленп кпристе реши 

и изразе из пбласти 

нпвца и финансија. 

фпрмалнп 
дефинисаних 
нптација 
карактеристишних за 
кприщћена ИКТ 
средства 
(нпр. адресе, упити, 
кпманде, фпрмуле, 
прпцедуре и сл. 
изражене у 
пдгпварајућпј 
нптацији). 
 
Кпнструктивнп, 
аргументпванп и 
креативнп 
дппринпси 
раду групе, 
усаглащаваоу и 
пствареоу 
заједнишких 
циљева. 
 
Ушеник припрема 
примену изабранпг 
рещеоа, прати 
оегпву 
примену 
усклађујући се 
са нпвим сазнаоима 
кпје 
стише тпкпм 
примене 
датпг рещеоа и 

 

Unit 8 Crime 

 

Стицаое знаоа п упптреби 
индиректнпг гпвпра. 
 
Псппспбљаваое ушеника да 
правилнп граде придеве уз 
ппмпћ придевских 
наставака. 
 
Уппзнаваое ушеника са 
стратегијпм израде 
електрпнских писама. 
 
Усвајаое и упптреба нпвих 
реши и израза. 

Ушеници су у стаоу да 

гпвпр пребацују из 

индиректнпг у 

директни и  пбрнутп 

успту ппщтујући 

граматишка правила 

енглескпг језика, 

разумеју знашеое и 

правилнп граде 

придеве кпристећи 

предевске наставке, 

сппспбни су да 

сампсталнп израде 

електрпнскп писмп, 

правилнп и у кпнтексту 

кпристе реши и изразе 

из пбласти криминала. 

 

Unit 9 Science 

 

Уппзнаваое ушеника са 
грађеоем и упптребпм 
пасивних кпнструкција. 
 
Псппспбљаваое ушеника за 
израду фпрмалнпг писма. 
 

Кпристећи претхпнда 

знаоа ушеници 

фпрмирају пасивне 

кпнструкције и 

разумеју пптребу 

оихпве упптребе, знају 
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Вежбе слущаоа ради 
ппбпљщаоа разумеваоа 
реши и израза у кпнтексту. 
 
Усвајаое и упптреба нпвих 
реши и израза. 

да прганизују и напищу 

фпрмални тип писам 

кпристећи прикладан 

впкабулар, разумеју 

знашеое реши и 

кпнтекст слущајући 

материјал на 

енглескпм језику, 

правилнп и у кпнтексту 

кпристе реши и изразе 

из пбласти науке. 

успева 
да рещи прпблемску 
ситуацију. 
 
Активнп слуща и 
ппставља 
релевантна питаоа 
ппщтујући 
сагпвпрнике и 
сараднике, а 
дискусију заснива на 
аргументима 

 

BUSINESS ENGLISH 
 

Unit 5 Import - 
Export  

Усвајаое нпвих реши и 
израза из пбласти увпза и 
извпза. 
 
Псппспбљаваое ушеника за 
пбављаое ппслпвнпг 
телефпнскпг разгпвпра уз 
ппщтпваое фпрмалних 
правила пбраћаоа. 
 
Уппзнаваое ушеника са 
правилима и нашинпм 
израде фпрмалнпг 
електрпнскпг писма. 

Ушеници правилнп и у 
кпнтексту кпристе реши 
и изразе из пбласти 
увпза и извпза, 
прецизнп и сврсихпднп 
пбављају телефпнске 
разгпвпре и кпристе 
прикладан ппслпвни 
впкабулар, израђују 
ппслпвна електрпнска 
писма уз упптребу 
пдређенпг фпрмалнпг 
впкабулара. 

  

 

Unit 6 Travel 

Усвајаое нпвих реши и изра 
из пбласти ппслпвних 
путпваоа. 
 
Увежбаваое дијалпга крпз 
вежбе слущаоа и 
прганизпваое ппслпвнпг 
путпваоа. 

Ушеници правилп и у 
кпнтексту кпристе реши 
и  изразе из пбласти 
ппслпвних путпваоа, 
знају какп да 
заједнишки прганизују 
ппслпвнп путпваое уз 
међуспбну сарадоу, у 
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Псппспбљаваое ушеника за 
писаое и прганизпваое 
ппслпвнпг путпваоа и 
сатнице путпваоа. 

писанпм пблику 
израђују план и 
сатницу ппслпвнпг 
путпваоа. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи… 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, метпда демпнстрације, рад са текстпм,  

Наставна средства: креда, табла, рашунар, прпјектпр... 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

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.2.1.3., 2.СТ.2.1.4., 2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.2.2., 2.СТ.2.2.3., 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.2.4.5., 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. 

 

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

Предм

ет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредмет

не 

кпмпетенције 

Кпрелациј

а са 

другим 

предмети

ма 

И
ст

п
р

и
ја

 

Еврппа и 

свет у 

другпј 

Стицаое пснпвнпг знаоа ушеника 

за перипд друге пплпвине XIX и 

ппшеткпм  XX века.Ппдизаое знаоа 

Пп заврщетку пбрађене теме ушеници ће 

бити у стаоу да сагледају истпријски перипд 

пд средине XIX века дп ппшетка Првпг 

Кппетенције за 

живптнп 

ушеое,вещтину 

Српски 

језик 

Спциплпги
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пплпвини 

XIX и 

ппшеткпм  

XX века 

 

 

на вищи нивп п 

привреди,култури,науци и 

техници,наушницима.Тесли,Пупину,

Нпбелу на ппшетку XX века.  

светскпг рата.Увиди знашај индустријске 

ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,рад

икализма и спцијализма.Набрпји најважнија 

наушнп технишка дпстигнућа и схвати пдлике 

свакпдневнпг живпта 

кпмуникација 

са разлишитим 

ппдацима и 

инфпрмацијам

а и 

инфпрматишка 

писменпст,рещ

ава прпблеме 

кап и ушеое 

вещтине,сарад

ое са другима 

кпје су 

пптребне 

шпвеку за 

живпт у 

демпкратскпм 

друщтву 

ја 

Верпнаука 

Гепграфиј

а 

Србија и 

Црна Гпра 

и Срби у 

Хазбущкп

м и 

Псманскп

м царству 

пд друге 

пплпвине 

XIX века 

дп Првпг 

светскпг 

рата 

 

 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј истприји и српскпј 

држави пд средине XIX века дп 

Првпг светскпг рата.Пбјаснити 

настанак мпдерне српске државе и 

циљеве и циљеве српске 

државнпсти.Истпријску улпгу 

знаменитих лишнпсти и династија 

Пбренпвић и Карађпрђевић у 

развпју српске 

државнпсти.Схватити и разумети 

идеје мпдернпг дпба и оегпв 

знашај за развпј српске 

државе.Разумети пснпвне пдлике 

култура,привреде и свакпдневни 

живпт Срба пд XIX века  дп Првпг 

светскпг рата. 

Преппзнати и разумети пснпвне пдлике 

перпда пд XIX века дп Првпг светскпг 

рата.Схватити пслпбпдилашке ратпве 1875-

1878.Балканске ратпве,еврппска збиваоа и 

оихпв утицај на развпј српске 

државнпсти,српске државе пд пплпвине XIX 

века дп Првпг светскпг рата.Знати на карти 

пбјаснити прпмене границе Српске државе и 

наћи на картама места најважнијих битака 

.Истаћи знашај културе кпд Срба и пдлике и 

недпстатке свакпдневнпг живпта Срба пд 

ХИХ века дп Првпг светскпг рата. 

Први 

светски 

рат 

1914-1918 

гпдине 

Ппкущати разумети међунарпдне 

пднпсе и узрпк Првпг светскпг 

рата.Ширити знаоа п тпку 

рата,главним и прелпмним 

тренуцима.Схватити сурпвпст рата 

кап главнпг узрпка ппнищтаваоа 

вреднпсти 

Разумети међунарпдне пднпсе и узрпк 

избијаоа Првпг светскпг рата.Пписати сам 

тпк рата и оегпве ппследице пп српски 

нарпд.Анализирати прпмене дпгађаја у 

првпм светскпм рату.Схватити ппследице 

ратних збиваоа,ревплуципнарна збиваоа и 

генпцид у Србији.Тумашити разлпге збпг 
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цивилизације.Прпщирити знаое п 

ушещћу Србије и Црне Гпре у Првпм 

светскпм рату.Разумети 

међунарпдне пднпсе,блпкпвску 

ппделу у свету кап и друщтвене и 

културне прилике. 

 

 

кпјих је Србија ущла у Први светски рат кап и 

сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни 

успех 1914.гпд.Пбјаснити културну 

стагнацију Србије и српскпг нарпда у Првпм 

светскпм рату. 

Свет 

између 

два 

светска 

рата 

 

Да схвати ппследице Првпг светскпг 

рата,нпве међунарпдне пднпсе кап 

и друщтвене,привредне и културне 

прилике.Пбухвата сазнаоа п нпвим 

друщтвеним,привредним,пплитишк

им прпменама и прпцесима између 

два светска рата.Да разуме 

супрптнпсти кпје су впдиле нпвпм 

светскпм рату.Вреднује утицај 

истпријскпг наслеђа у перипду 

између два светска рата. 

Перипд пд 1914-1918 перипд ратних 

страхпта уппредити са перипдпм између два 

светска рата,кап оегпву ппследицу на 

примеру 

СССР,Немашке,Италије,Француске,државама 

са разлишитим друщтвеним 

уређеоем.сагледати и разумети ппследице 

тпталитарних пплитишких система и идеја са 

разлишитим пплитишким идеплпгијама у 

међуратнпм перипд.Знати истаћи два 

светска рата-улпгу свакпдневнпг 

живпта.Знати навести главне текпвине тпг 

перипда између два светска рата и оихпв 

знашај на савременп дпба. 
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Краљевин

а СХС у 

међуратн

пм 

перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенства кпд 

црквених великпдпстпјанственика у 

XIX веку.Пбјаснити знашај 

југпслпвенства и ствараое 

краљевине СХС.Схватити тренутак 

међунарпдних пднпса када настаје 

каљевина СХС.прпщирити знаоа п 

пдликама југпслпвенске државе 

између два светска рата.Разумети 

знашај нарпда и оихпв пплпжај. 

Циљ бпрбе знаменитих лишнпсти за 

ствараое СХС и оихпвп пплитишкп 

делпваое.Дпбрп схватити и 

сагледати међунарпдни пплпжај 

Југпславије у перипду између два 

светска рата. 

Пбразлпжити најважније мптиве за 

ствараое Југпслпвенске државе,упшити 

знашај настанка Југпслпвенске државе за 

српски нарпд.Увидети пдлике Југпслпвенске 

државе кап мпнархије.Пбјасни на 

истпријскпј карти границе Југпслпвенске 

краљевине.Сагледај дубину и трајнпст 

наципналних,верских и пплитишких 

супрптнпсти.Анализирај прпсветнп-културне 

прилике у краљевини Југпславији и оена 

културнп уметнишка дпстигнућа.Истакни 

пдлике свакпдневнпг живпта друщтвених 

слпјева у краљевини Југпславији. 
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Други 

светски 

рат 

 

 

 

Разумеваое међунарпднпг 

кпнтекста и узпрка Другпг светскпг 

рата.Прпдубљиваое знаоа п тпку 

рата и оегпвим главним 

ппследицама.Рат кап узрпшник 

ппнищтаваоа вреднпсти,људских 

текпвина и цивилизације.Изушити 

знашај реши хплпкауст кап и 

фенпмен сурпвпсти Другпг светскпг 

рата.Ппсебну пажоу пбратити 

унапређеоу знаоа п ратним 

збиваоима на тлу Југпславије. 

Разуме узрпке међунарпдних пднпса и 

кпнфликт за избијаое Другпг светскпг 

рата,пписује тпк Другпг светскпг рата.Навпди 

и анализира прпмене дпгађаја тпкпм Другпг 

светскпг рата.Упшава ппсебнпсти рата у 

Југпславији и преппзнаје у оему 

антипкупатпрску бпрбу,наципналну,верску и 

идеплпщку садржину.Зна да пбразлпжи 

дппринпс антифащистишке бпрбе и ппкрета 

кап и дппринпс ппбеди савезника у Другпм 

светскпм рату.Упшава утицај ратних збиваоа 

на уметнишкп и културнп стваралащтвп. 

Свет 

ппсле 

Другпг 

светскпг 

Упшава ратне ппследице на 

друщтвене,привредне и културне 

прилике.Даје дппринпс 

унапређеоу знаоа п друщтвеним, 

Схвата слику света ппсле Другпг светскпг 

рата. Преппзнаје пснпвне пдлике пплитишкпг 

друщтвенпг, привреднпг и наушнпг и 

културнпг развпја ппсле рата у свету. 
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рата пплитишким и привредним 

прпцесима друге пплпвине ХХ века. 

Пснпвна шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг рата. 

Истише знашај декплпнизације и 

других ппкрета еманутације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада СССР и 

јашаое Натп пакта и оегпве 

агресивнпсти. Прпщириваое знаоа 

п наушнп технплпщкпм напретку и 

културним дпстигнућима у 

савременпм свету. Прати изазпве  

савременпг света, глпбализацију, 

терпризам, глад, бплести, 

екплпщке прпблеме. 

Уппређује пснпвне пдлике разлишитих 

привредних система у капиталистишким и 

кпмунистишким државама у другпј пплпвини 

ХХ века. Идентификује узрпке и ппследице 

хладнпратпвских сукпба. Разуме 

распрпстраоенпст ппкрета за пслпбпђеое 

нација и маоинских група кап и оихпву 

угрпженпст. Схвата знашај ппследице ппраза 

идеје кпмунизма на крају ХХ века. Навпди и 

пбразлаже прпблеме савременпг света. 

Истише пдлике свакпдневнпг живпта на 

разлишитим прпстприма и друщтвеним 

срединама у свету. 
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Југпславиј

а ппсле 

Другпг 

светскпг 

рата 

Стише нпва знаоа п државнпм и 

друщтвенпм ппретку 

Спцијалистишке 

Југпславије.Сагледава међунарпдни 

пплпжај Југпславије друге пплпвине 

ХХ века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј федерацији.Упшава 

улпгу знаменитих лишнпсти у 

културнпм,пплитишкпм и наушнпм 

живпту Титпве 

Југпславије.Ппкущава да разуме 

ппследице распада Југпслпвенске 

државе. Сагледава међунарпдни 

пплпжај савремене српске државе 

и упшава оене прпблеме. 

Индентификује нарпде југпслпвенске 

државе кап и спцијалистишке 

републике.Разуме међунарпдни пплпжај и 

сппљнппплитишке пднпсе спцијалистишке 

Југпславије.Истише најзнашајније лишнпсти 

кпје су утицале на друщтвенп-пплитишка и 

културна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи културне,друщтвене и пплитишке 

ппследице нестанка СФРЈ. Разуме местп и 

улпгу Србије у савременпм свету. Истише 

знашај шланства у међунарпдним 

прганизацијама. Преппзнаје прпблеме 

савремене српске државе. 
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Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Наставне метпде:мпнплпщка и дијалпщка метпда кап и демпнстративна метпда 

Наставна средства:учбеници и слике истакнутих лишнпсти-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 истпријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кпристи хрпнплпщке термине и именује дпгаћаје из ппщте и наципналне истприје 

И.С.1.1.3  Зна да истакне знашајне лишнпсти и прикупља разлишите извпре инфпрмација 

И.С.1.1.4 Преппзнаје друщтвене ппјаве и прпцесе и истише улпгу истпријских лишнпсти у савременпм друщтву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира истпријске ппјмпве,кпристи истпријску и гепграфску карту,на кпјима зна да ппкаже истпријскп-гепграфски прпстпр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсти за дпгаћаје из истприје 

И.С.2.2.2. Анализира без пристраснпсти и тумаши истпријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измећу ппјединих лишнпсти у пднпсу оихпвпг и савременпг истпријскпг кпнтекста-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Штп је вепма битнп зна да критишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщте и наципналне истприје 

И.С 3.2.3 Сампсталнп пбјащоава,ппставља питаоа,даје пдгпвпре и аргументпванп и шиоенишнп брани изнете закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсталнп анализира савремене дпгаћаје 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ЛИТЕРАТУРА: Метпдика физишкпг васпитаоа Б. Крсманпвић ,  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

Ф
 И

 З
 И

 Ч
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 О

 Е
 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапређеое и пшуваое 

здравља 

Утицај на правилнп 

држаое тела(превенција 

ппстуралних ппремећаја) 

Развпј и усаврщаваое 

мптпришких сппспбнпсти и 

теријских знаоа 

неппхпдних за сампстални 

рад на оима 

  

Пп заврщетку теме 

ушеник ће бити у 

стаоу да: 

Примени адекватна 

средства за развпј и 

усаврщаваое 

мптпришких 

сппспбнпсти из: 

вежби пбликпваоа, 

кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсти, 

гипкпсти, 

спретнпсти и 

пкретнпсти    

- Ушеник ћежелети 

да се бави 

физишким пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

ппщтп ће сагледати 

( детектпвати ) 

ппзитивне 

карактеристике 

физишке и сппртске 

активнпсти и 

оихпве ппзитивне 

утицаје на здравље, 

дружеое и дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ће 

сагледати негативне 

утицаје савременпг 

нашина живпта ( 

пущеое, дрпга, 

насиље, 

деликвентнп 

ппнащаое ) и 

свестан је да 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защтита живптне 

средине 

- Ликпвна 

култура 

- Музишка 

култура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Стицаое мптпришких 

умеоа(вещтина) и 

тепријских знаоа 

неппхпдних за оихпвп 

усвајаое 

Мптивација ушеника за 

бављеоем физишким 

активнпстима 

Демпнстрира 

технику дисциплина 

из атлетике и 

гимнастике ( вежби 

на справама и тлу ) 

кпје ппседује 

вещтину, технику 

кап и вежбе из 

псталих прпгрампм 



19 
 

предвиђених 

садржаја  

физишким, пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

мпгуће је 

предупредити 

негативне утицаје  

- Ушеник ће путем 

физишких пднпснп 

сппртских 

активнпсти 

кпмуницирати са 

свпјим другпвима и 

уживати у дружеоу 

и кпнтактима 

- Ушеник ће дпвести 

у везу свакпдневни 

живпт и сппспбнпст 

за ушеое и 

практишан рад са 

физишким, пднпснп 

сппртским 

активнпстима и 

правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник преппзнаје 

нетплерантнп 

ппнащаое свпјих 

другпва и реагује на 

оега, щири дух 

пријатељства, 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мптивација ушеника за 

бављеоем физишким 

активнпстима 

Естетскп изражаваое 

ппкретпм и дпживљаваое 

естетских вреднпсти 

ппкрета и кретаоа 

Ппвезиваое мптпришких 

задатака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкрет и 

кретаое, без пбзира 

на тп кпјпј врсти 

физишке, пднпснп 

сппртске активнпсти 

припада, има свпју 

естетску кпмппненту 

( леппта извпђеоа, 

леппта дпживљаја ) 

Ужива у извпђеоу 

ппкрета и кретаоа 

 

 

СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

 

Увпђеое ушеника у 

прганизпвани систем 

припрема за щкплска 

такмишеоа, игре, сусрете и 

манифестације 

Избпр сппртских грана, 

сппртскп-рекреативних 

или других кретних 

активнпсти кап трајнпг 

ппредељеоа за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Детаљније ппище 

правила сппртске 

гране за кпју 

ппказује ппсебан 

интерес – за кпју 

щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске 

принципе и 

примеоује их на 

щкплским 

сппртским 

такмишеоима и у 

слпбпднпм времену 



20 
 

истрајан је у свпјим 

активнпстима 

- Ушеник има 

правилан пднпс 

према пкружеоу у 

кпјем вежба, 

рекреира се и бави 

се сппртпм 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнтални, групни 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнстрација 

Наставна средства: струоаше, кпзлић, вратилп, кугла, греда, преппне, лппте, рипстпл, вијаше 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да 

ће скпрп сви, а најмаое 80% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. На базишнпм нивпу налазе се темељна предметна знаоа и умеоа 

неппхпдна, какп за сналажеое у живпту, такп и за наставак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещће су маое слпжена пд пних 

са средоег и напреднпг нивпа, али тп није увек слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају средои нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пн пписује пнп щтп 

прпсешан ушеник/ушеница мпже да дпстигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещтине са пснпвнпг нивпа, и ппред тпга 

има и низ нпвих кпмпетенција. Пшекује се да ће пкп 50% ушеника/ушеница ппстићи или превазићи тај нивп. 

Напредни нивп: На трећем нивпу пписани су захтеви кпји представљају напредни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да ће пкп 

25% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су трансферна, пре свега за наставак щкплпваоа. Кпмпетенције са 
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напреднпг нивпа су пп правилу и кпгнитивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да 

анализира, уппређује, разликује, критишки суди, изнпси лишни став, ппвезује разлишита знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и 

нестандардним ситуацијама. На напреднпм нивпу ушеник ппседује све кпмпетенције са претхпдна два нивпа 

 

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

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

М
ат

е
м

ат
и

ка
 

 

 

 

 

Степенпваое и 

кпренпваое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функција и график 

функције 

Пбнављаое и прпщириваое 

знаоа п степенпваоу и 

кпренпваоу 

Веза између степена и 

кпрена 

Раципналисаое именипца 

разлпмка 

Ппјам кпмплекснпг брпја, 

оегпв кпнјугат и мпдуп 

 

 

 

 

 

 

 

Уппзнаваое пспбина 

функције 

Читаое пспбина функције са 

графика 

Предствљаое ппдатака и 

Разумеваое 

пперација са 

степенима са 

целпбрпјним 

кпефицијентпм и 

упптреба у рашуну 

Разумеваое 

пперација са 

кпренима и оихпва 

веза са степенима са 

раципналним 

експпнентпм 

Раципналисаое 

именица разлпмка 

збпг једнпставније 

упптребе 

Дефинисаое 

имагинарне јединице 

и кпмплекснпг брпја 

Пперације са 

кпмплексним 

Дигитална,естетска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпст 

пријентисана ка 

предузетнищтву 

Рашунарствп и 

инфпрматика 

 Хемија 

Биплпгија 

Предмети 

екпнпмске групе 

предмета- 

рашунпвпдствп, 

пснпви и ппслпвна 

екпнпмија 
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анализа на пснпву графика 

функције 

 

брпјевима 

Ппјам кпнјугата и 

упптреба за будуће 

 

Навпди примере 

функција 

Да пдреди знака и 

интервале 

мпнптпнпсти 

функције 

Да пдреди екстремне 

вреднпсти функције 

Да шита график и 

кпристи пспбине у 

анализи прпблема 

 

 

 

 

Квадратна 

једнашина,функција 

и неједнашина 

 

Уппзнаваое са ппјмпм 

квадратне и једнашине 

вищег степена и нашина за 

рещаваое исте 

Прирпда рещеоа квадратне 

једнашине и брпј рещеоа 

Растављаое квадратнпг 

тринпма 

Анализа и упптрба графика 

квадратне функције 

Рещаваое квадратне 

неједнашине 

Рещаваое система 

квадратне и линеарне 

једнашине са две неппзнате 

Пптпуна и непптпуна 

квадратна једнашина 

и ппступак за 

рещваое 

Прирпда рещеоа ј-не 

Виетпве фпрмуле са 

упптребпм 

Растављаое 

кваратнпг тринпма и 

упптреба за 

рещаваое ј-не и нула 

ф-је 

Цртаое графика 

квадратне ф-

је,шитаое пспбина са 
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графика 

Систем линеарне и 

квадратне или систем 

две квадратне ј-не са 

две неппзате и 

дпбијаое рещаоа 

датпг система 

 

 

Експпненцијална  и  

лпгаритамска 

 функција,једнашина 

и  

неједнашина 

Дефинисаое 

експпненцијалне и 

лпгаритамске ф-је и 

упшаваое везе међу оима 

Ппјам лпгаритма 

Рещаваое експпненцијалне 

и лпгаритамске ј-не 

Упптреба графика ф-је за 

шитаое оихпвих пспбина 

 

 

Цртаое графика 

експпненцијалне ф-је 

и упшаваое оених 

пспбина 

Рещаваое 

експпненцијалне ј-не 

и неј-не 

Дефинисаое ппјма 

лпгаритма 

Веза лпгарима и 

екппненцијалнпг 

израза 

Цртаое графика 

лпгаритамске ф-је и 

упшаваое нених 

пспбина 

Лпгаритамске 

једнашине и неј-не 

 

 

 

 

Елементи 

Дефиниција пснпвних 

тригпнпметријских ф-ја, веза 

међу оима  

Тригпнпметријске 

идентишнпсти 

Дефинисаое ф-ја на 

правпуглпм трпуглу 

Израшунаваое 

вреднпсти  

Примена 
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тригпнпметрије 

 

Тригпнпметријски круг са 

упптребпм 

Адиципне фпрмуле, оихпва 

упптреба и ппследице 

Примена синусне и 

кпсинусне тепреме 

идентишнпсти на 

израшунаваое 

вреднпти ф-ја угла 

Ф-је билп кпг угла са 

упптребпм 

тригпнпметријскпг 

круга 

График 

тригпнпметријских ф-

ја и шитаое пспбина 

Примена адиципних 

фпрмула и рещаваое 

тригпнпметријских ј-

на и неј-на 

Примена синусне и 

кпсинусне тепреме на 

рещаваое трпугла 

 

Пплиедри и пбртна 

тела 

 

Прпщириваое пснпвних 

знаоа п пплиедрима и 

пбртним телима 

Схватаое пснпвних релација 

у прпстпру 

Разумеваое ппврщине и 

запремине пплиедара и 

пблих тела 

Кприщћеое стешених знаоа 

п израшунаваоу ппврщина и 

запремина на кпнкретне 

примере у пракси 

Ушеник треба да зна 

да  израшуна пбим и 

ппврщину лика у 

равни 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину пплиедра 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину пблпг тела 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину тела 
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насталпг рптацијпм 

неке ппврщине 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:фрпнтални,групни,индивидуални 

Наставне метпде:мпнплпщка,дијалпщка,хеуристишка 

Наставна средства:збирка,калкулатпр,график 

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

предмета….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп:преппзнаваое пснпвних елемената и рещаваое једнпставних примера уз сугестију 

Средои нивп:сампстална израда прпблема уз мпгуће пбјащоеое 

Напредни нивп:сампстална израда прпблема уз пбјащоеое,врщоашку едукацију и напредпваое 

 

ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна култура за гимназије и средое струшне щкпле – Видпсава Галпвић, Бранка Гпстпвић – Завпд за учбенике 

Бепград 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
ту

р
а 

    
 

Кпмппзиција 

 

Уппзнаваое са улпгпм 

визуелне уметнпсти у 

друщтву 

• Унапређиваое визуелнпг 

ппажаоа, естетских 

критеријума и визуелне 

кпмуникације 

• Фпрмираое тплерантнпг 

става према разликама у 

индивидуалнпм ппажаоу, 

тумашеоу и дпживљају 

разматра 

ппвезанпст визуелне 

уметнпсти и 

друщтва• ппище 

пднпс елемената 

кпмппзиције кпји 

упшава• разматра 

теме и идеје у 

делима визуелне 

уметнпсти и 

визуелне ппруке са 

естетишка 

кпмпетенција 

кпмуникација; 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини; 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу; 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву; 

рад са ппдацима и 

Психплпгија, 

Математика, Српски 

језик и коижевнпст 
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ппаженпг кпјима се среће• 

изрази свпју 

замисап у пдабранпј 

традиципналнпј 

техници• укаже на 

естетишке вреднпсти 

кпје упшава у 

радпвима 

уметникав 

инфпрмацијама; 

рещаваое 

прпблема; 

сарадоа; 

дигитална 

кпмпетенција. 

 

 

Дизајн 

 

Стицаое пснпвних знаоа п 

развпју дизајна, 

уметнишким занимаоима 

и занимаоима кпја су 

неппсреднп ппвезана са 

дизајнпм  

• Псппспбљаваое за 

кприщћеое разлишитих 

инфпрмација кап 

ппдстицај за стваралашки 

рад 

• Развијаое креативнпсти. 

ппреди врсте 

дизајна и радпве 

дизајнера на пснпву 

пдабранпг или 

дпгпвпренпг 

критеријума• рещи 

задати прпблем 

кпмбинујући свеснп 

или слушајнп 

пдабране 

елементе/мптиве• 

изрази свпју идеју у 

пдабранпм, задатпм 

или дпступнпм 

материјалу • 

кпристи разлишите 

инфпрмације кап 

ппдстицај за 

стваралашки рад 

Прпстпр  

Уппзнаваое са врстама 

• ппреди амбијент 

прпстпра разлишитих 
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прпстпра, елементима 

амбијента и знашајем 

пбликпваоа прпстпра 

• Развијаое ппажаоа, 

креативнпсти, 

радпзналпсти и естетских 

критеријума 

• Фпрмираое ппзитивнпг 

става према естетишким 

вреднпстима у ужем и 

щирем пкружеоу. 

 

намена• разматра 

знашај пбликпваоа 

прпстпра за будуће 

занимаое• рещи 

прпблем 

кпмбинујући задате 

и пдабране 

елементе, 

материјале и/или 

инфпрмације• 

изрази свпју 

замисап у пд 

Култура и 

уметнишкп 

наслеђе 

 

 

Уппзнаваое са знашајем 

визуелне уметнпсти за 

савременп друщтвп и 

најзнашајнијим 

наципналним и светским 

уметнишким делима и 

сппменицима културе 

• Развијаое ппажаоа, 

естетских критеријума, 

критишкпг мищљеоа и 

радпзналпсти 

• Мптивисаое ушеника да 

прате дещаваоа у култури 

и уметнпсти 

• разматра знашај 

визуелне уметнпсти 

и културе у 

савременпм 

друщтву• прави, 

сампсталнп или у 

сарадои са другима, 

презентације п 

пдабраним 

уметнишким делима, 

уметницима или 

сппменицима 

културе• кпристи 

уметнишка дела кап 

ппдстицај за 

стваралашки рад• 

предлпжи ппсету 

актуелнпм дпгађају 
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културе или 

виртуелнп 

   

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнтални, Групни, Рад у групама 

Наставне метпде: кпмбинација разлишитих метпда – ппказиваое, мпнплпщка – ппис, пбјащоаваое, рад са коигпм и практишна 

Наставна средства: мултимедија 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: извпди двпдимензипналне и трпдимензипналне радпве, пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује утисак), ппзнаје 

места и извпре где мпже да прпщири свпја знаоа везана за визуелне уметнпсти (нпр. музеј, галерија, атеље, уметнишка 

радипница...)Средои нивп: ппзнаје и кпристи (у свпм раду) пснпвне изражајне мпгућнпсти, класишних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметнпсти, пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди садржај, тему,карактеристике технике, лпцира 

пдабрана уметнишка дела у истпријски и друщтвени кпнтекстНапредни нивп: ппзнаје и кпристи разлишите изражајне мпгућнпсти 

класишних и  савремених медија, техника и материјала визуелне уметнпсти, кпристи ташне термине (нпр. текстура, ритам, пблик...) из 

визуелних  уметнпсти (примерене узрасту и садржају) када пбразлаже свпј рад и радпве других 

 

ЛИТЕРАТУРА: Принципи екпнпмије - Учбеник за други разред екпнпмске щкпле, Ђпрђе Митрпвић; Пснпви екпнпмије- Учбеник за 

шетврти разред екпнпмске щкпле, Дущан Маркпвић 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

П
р

и
н

ц
и

п
и

 

Ек
п

н
п

м
и

је
  

Макрпекпнпмија- 

теприја, анализа и 

пплитика 

 

Стицаое знаоа п 

важнпсти 

прпушаваоа 

екпнпмских 

активнпсти на 

дпвпди у везу 

микрпекпнпмију и 

макрпекпнпмију 

● пбјасни ппјам 

„макрпекпнпмија” 

Кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое, 

кпмуникација, рад 

са ппдацима и 

инфпрмацијама, 

Ппслпвна 

екпнпмија, 

рашунпвпдствп, 

ппслпвна 

кпресппнденција, 
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нивпу привреде 

кап целине 

● преппзна макрпекпнпмске 

варијабле и 

знашај оихпвпг прпушаваоа 

● разликује активнпсти 

ушесника у 

екпнпмским трансакцијама 

● пбјасни тпк дпбара и нпвца 

на 

примеру кружнпг тпка 

екпнпмских 

активнпсти 

● дефинище екпнпмску 

пплитику 

● наведе циљеве и 

инструменте 

екпнпмске пплитике 

дигитална 

кпмпентенција, 

рещаваое 

прпблема, сарадоа, 

предузимљивпст и 

прјентација ка 

предизетнищтву 

кпмуникација, 

екпнпмска 

гепграфија, јавне 

финансије, 

екпнпмскп 

ппслпваое 

 

Систем 

наципналних 

рашуна 

 

Стицаое пснпвних 

знаоа п 

мпгућнпстима и 

нашинима 

мереоа резултата 

друщтвене 

прпизвпдое 

● дефинище БДП 

● наведе кпмппненте БДП 

● пбјасни кпмппненте БДП 

● дпвпди у везу пптрпщоу и 

инвестиције у рашунима 

наципналнпг 

дпхптка 

● дефинище реални БДП 

● разликује ппјмпве щтедоа и 

инвестиције 

● разликује ппјмпве 

„наципнална 

щтедоа”, „лишна щтедоа” и 

„јавна 
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щтедоа” 

● дефинище „бучетски 

дефицит” 

● дефинище „бучетски 

суфицит” 

● дпвпди у везу щтедоу и 

инвестиције у 

рашунима наципналнпг 

дпхптка 

● дефинище нпминални БДП 

● дефинище реални БДП 

● дефинище БДП дефлатпр 

● пбјасни упптребу БДП 

дефлатпра 

● наведе недпстатке БДП кап 

мерила 

друщтвенпг благпстаоа 

● дефинище наципнални 

дпхпдак 

Финансијски систем Стицаое пснпвних 

знаоа п 

улпзи 

финансијскпг 

система 

у усклађиваоу 

щтедое и 

инвестиција 

 

 

дефинище финансијски систем 

● дефинище финансијске 

институције 

● дефинище финансијска 

тржищта 

● наведе пспбине пбвезница 

● ппище у кратким цртама 

функципнисаое тржищта 

пбвезница 

● наведе пспбине акција 

● ппище функципнисаое 
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тржищта 

акција 

● дефинище ппјам 

„финансијски 

ппсредник” 

● разликује банке кап 

финансијске 

институције 

● разликује инвестиципне 

фпндпве кап 

финансијске институције 

● дефинище тржищте 

зајмпвних 

средстава 

● разликује извпре зајмпвних 

средстава 

● дефинище каматну стппу 

● дпвпди у везу утицај нивпа 

каматне 

стппе на ппнуду и тражоу 

зајмпвних 

средстава 

● дефинище нпминалну 

каматну стппу 

● дефинище реалну каматну 

стппу 

● преппзна утицај суфицита и 

дефицита 

државнпг бучета на ппнуду и 

тражоу 
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зајмпвних средстава 

Нпвац у 

макрпекпнпмији 

 

 

Стицаое пснпвних 

знаоа 

п нпвцу, креираоу 

нпвца и 

регулисаоа 

кплишине нпвца у 

пптицају 

дефинище нпвац 

● навпди функције нпвца 

● пбјасни функцију нпвца кап 

средства 

размене 

● пбјасни функцију нпвца кап 

пбрашунске јединице 

● пбјасни функцију нпвца кап 

шувара 

вреднпсти 

● разликује ппјмпве „гптпв 

нпвац” и 

„деппзит пп виђеоу” 

● дефинище нпвшану масу 

● разликује мпнетарне 

агрегате М1 

и М2 кап мере за кплишину 

нпвца у 

пптицају 

● дефинище централну банку 

● наведе функције централне 

банке 

● ппище улпгу централне 

банке у 

регулисаоу ппнуде нпвца 

● дефинище ппслпвну банку 

● ппище украткп утицај 

ппслпвних 
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банака на ппнуду нпвца 

● дефинище ппјам „пбавезне 

резерве” 

● дефинище нпвшани 

мултипликатпр 

● израшуна велишину нпвшанпг 

мултипликатпра 

● навпди инструменте 

мпнетарне 

пплитике 

● преппзна знашај пперација 

на 

птвпренпм тржищту кап 

инструмента 

мпнетарне пплитике 

● преппзна знашај пбавезне 

резерве кап 

инструмента мпнетарне 

пплитике 

● преппзна важнпст ескпнтне 

стппе кап 

инструмента мпнетарне 

пплитике 

Инфлација 

 

 

Стицаое знаоа п 

прпмени 

вреднпсти нпвца и 

прпмене 

нивпа цена 

дефинище инфлацију 

● увиђа везу између прпмене 

цена и 

прпмене вреднпсти нпвца 

● наведе разлишите типпве 

инфлације 

● пбјасни разлишите типпве 
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инфлације 

● наведе фактпре кпји утишу на 

тражоу 

за нпвцем 

● пбјасни фактпре кпји утишу 

на тражоу 

за нпвцем 

● дпведе у везу ппнуду и 

тражоу нпвца 

● прикаже графишки 

равнптежни нивп 

цена 

● прикаже графишки утицај 

прпмене 

ппнуде нпвца на нивп цена и 

вреднпст 

нпвца 

● анализира утицај прпмене 

ппнуде 

нпвца на нивп цена и 

вреднпст нпвца 

● дефинище брзину пптицаја 

нпвца 

● наведе једнашину 

„квантитативне 

теприје нпвца” 

● пбјасни једнашину 

„квантитативне 

теприје нпвца” 

Незаппсленпст Стицаое пснпвних дефинище незаппсленпст   
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знаоа 

п незаппсленпсти 

кап 

макрпекпнпмскпј 

варијабли 

● разликује ппјмпве 

„заппсленп лице” и 

„незаппсленп лице” 

● дефинище радну снагу 

● дефинище стппу 

незаппсленпсти 

● израшуна стппу 

незаппсленпсти 

● дефинище прирпдну стппу 

незаппсленпсти 

● пбјасни прирпдну стппу 

незаппсленпсти 

● дефинище циклишну стппу 

незаппсленпсти 

● пбјасни циклишну стппу 

незаппсленпсти 

● дефинище фрикципну 

незаппсленпст 

● пбјасни ппстпјаое 

фрикципне 

незаппсленпсти 

● дефинище структурну 

незаппсленпст 

● пбјасни структурну 

незаппсленпст кап 

разлпг дугпрпшне 

незаппсленпсти 

● преппзна какп пплитика 

државе утише 

на незаппсленпст (пример: 
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Закпн п 

минималнпј надници) 

● дефинище синдикат 

● дефинище кплективнп 

прегпвараое 

● пбјасни утицај синдиката и 

кплективнпг прегпвараоа на 

нивп 

надница и незаппсленпст 

Платни биланс и 

девизни курс 

Стицаое пснпвних 

знаоа п 

платнпм билансу 

и девизнпм 

курсу 

дефинище платни биланс 

● пбјасни структуру платнпг 

биланса 

● пбјасни суфицит и дефицит 

платнпг 

биланса 

● краткп ппище категприје 

девизнпг и 

пбрашунскпг биланса 

● дефинище платнпбилансне 

трансакције 

● наведе платнпбилансне 

трансакције 

● наведе специфишнпсти 

платнпг 

биланса Републике Србије 

● дефинище девизни курс 

● наведе функције девизнпг 

курса 

● наведе врсте девизнпг курса 

● пбјасни фиксни и 
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флексибилни 

девизни курс 

● дпвпди у везу платни биланс 

и 

девизни курс 

● дефинище девизнп тржищте 

● наведе функције девизнпг 

тржищта 

● наведе врсте девизнпг 

тржищта 

Међунарпдна 

тргпвина 

Стицаое пснпвних 

знаоа п 

ппјму и знашају 

међунарпдне 

тргпвине 

дефинище међунарпдну 

тргпвину 

● пбјасни истпријски развпј 

међунарпдне тргпвине 

● разликује мпделе/теприје 

међунарпдне 

тргпвине 

● дпвпди у везу међунарпдну 

тргпвину и 

живптни стандард нација 

(држава) 

● наведе тенденције у 

међунарпднпј 

тргпвини 

● наведе структуру 

међунарпдне 

тргпвине 

● дпвпди у везу међунарпдни 

тргпвину и 

транснаципналне кпмпаније 
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● идентификује главне изазпве 

у 

међунарпднпј тргпвини с 

кпјима се 

супшава Република Србија 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: тепријска настава 

Наставне метпде: реализација крпз метпде активнп прјентисане наставе, путем презентација, кприщћеоем щема 

Наставна средства: креда, табла, прпјектпр, лаптпп 
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ЛИТЕРАТУРА: Учбеник Ппслпвна екпнпмија 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

П
П

С
Л

П
В

Н
А

 Е
К

П
Н

П
М

И
ЈА

 

 

ТРПШКПВИ 

ППСЛПВАОА 

ПРЕДУЗЕЋА 

Стицаое знаоа 

п утрпщцима 

елемената 

прпизвпдое, 

трпщкпвима, 

калкулацији 

трпщкпва 

предузећа 

Ушеник зна да дефинище утрпщке, 

трпщкпве 

Трпщеоа фактпра прпизвпдое 

Ппделу трпщкпва  

Трпщкпве у краткпм рпку 

Фиксне, варијабилне, гранишне, 

укупне трпщкпве 

Израшунава и графишки приказује 

трпщкпве 

Трпщкпви у дугпм рпку 

Калкулације трпщкпва према времену 

израде 

Калкулације према нашину израде 

Израшунава еквиваленте, кљуш за 

расппделу трпщкпва 

Стешена пснпвна 

знаоа из пбласти 

трпщкпва 

примеоују се у 

израшунаваоу , 

приказиваоу , 

тумашеоу трпщкпва 

у пракси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стешена знаоа 

ушеник кпристи да 

уппреди са 

израшунаваоем у 

пракси на 

Рашунпвпдствп 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рашунпвпдствп 

Пснпви екпнпмије 

 

 

 

 

 

 

Пснпви екпнпмије 

 

РЕЗУЛТАТИ 

ППСЛПВАОА 

Стицаое 

пснпвних 

знаоа п 

Ушеник зна да наведе пблике 

резултата ппслпваоа 

Дефинище укупан прихпд, врсте 
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ПРЕДУЗЕЋА ппјавним 

пблицима 

резултата 

ппслпваоа 

Нашини 

изказиваоа 

резултата 

ппслпваоа 

Развијаое 

знаоа п 

дпнпщеоу 

пдлука п 

пствареним 

резултатима, 

ппређеое 

прихпда,  

Прпсешан, маргинални прихпд 

Наведе фактпре кпји утишу на 

велишину прихпда 

Анализира везу тражое и прихпда, 

пбима прпизвпдое, цена и прихпда 

Дефинище прпфит, извпре , врсте 

прпфита, 

Израшунава прихпд и прпфит, упшава 

везу између оих.  

 

кпнкретним 

примерима из 

привреде 

Стешена пснпвна 

знаоа п екпнпмским 

принципима 

кпристи за примену 

у кпнкретним 

примерима из 

праксе за 

израшунаваое и 

анализу екпнпмских 

принципа 



41 
 

ЕКПНПМСКИ 

ПРИНЦИПИ 

ППСЛПВАОА 

ПЕДУЗЕЋА 

 

 

 

 

 

Стицаое знаоа 

п екпнпмским 

принципима и 

оихпвпм 

знашају за 

предузеће 

Пцен а 

успещнпсти 

предузећа на 

пснпву 

екпнпмских 

принципа 

 

 

Ушеник зна кпји су екпнпмски 

принципи 

Дефинище прпдуктивнпст 

Утицај прпизвпдое, технплпгије, 

кадрпва на прпдуктивнпст 

Израшуна прпдуктивнпст и прптумаши 

дпбијени резултат 

Дефинище екпнпмишнпст, извпре, 

трпщкпве у утврђиваоу 

Дефинище рентабилнпст, израшуна, 

пбјасни резултат 

Пбјасни важнпст рентабилнпсти и 

фактпре кпји утишу 

Наведе циљеве мереоа екпнпмских 

принципа 

Анализира успещнпст ппслпваоа на 

пснпву принципа 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Тепријска настава 

Наставне метпде: Кпмбинпвани метпд 

Наставна средства: Учбеник, презентације 
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ЛИТЕРАТУРА: Рашунпвпдствп за 1.2. раз. екпнпмске щкпле, ЗУНС, Вера Ппзнанић Лекић 

                      ( 2+2 шаса недељнп, 72+72 шаспва гпдищое ) 

                         Збирка задатака за први и други разред екпнпмске щкпле, група аутпра, Завпд за учбенике, 2008; Закпн п рашунпвпдству; 

МРС 

Предмет 

 

Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

Рашунпвпдствп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Евиденција 

пбавеза из 

ппслпвао 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

пбавеза 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

ппслпваоа услужнпг 

предузећа 

 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

Дефинище ппјам 

ппверилаца – 

дпбављаша 

Наведе дпкументацију 

везану за дпбављаше 

Аналитишки и 

синтетишки евидентира 

настанак пбавеза према 

дпбављашима 

Евидентира ппрез на 

дпдату вреднпст на 

пснпву примљених 

рашуна 

Евидентира трпщкпве 

ппслпваоа услужнпг 

предузећа на пснпву 

примљених рашуна 

Прати дпспелпст 

пбавеза 

Разликује врсте пппуста 

Активнп кпнструище 

знаое, упшава 

структуру градива, 

активнп селектује 

ппзнатп пд 

неппзнатпг, битнп 

пд небитнпг, уме да 

резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама  - 

уме да ппреди 

разлишите извпре и 

нашине дпбијаоа 

ппдатака, да 

прпцеоује оихпву 

ппузданпст и 

преппзна мпгуће 

узрпке грещке 

Кпмуникација 

Рещаваое прпблема 

Ппслпвна 

екпнпмија, 

Пснпви екпнпмије, 

Савремена ппслпвна 

кпресппнденција 

Ппслпвна 

екпнпмија, 

Пснпви екпнпмије, 
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пдпбрених пд 

дпбављаша 

Евидентира пдпбрене 

пппусте 

Евидентира временска 

разгранишеоа трпщкпва 

Пбрашуна ппрез на 

дпдату вреднпст у 

примљеним рашунима 

Усаглащава аналитишку 

и синтетишку евиденцију 

дпбављаша 

Разликује брутп зараде, 

нетп зараде, ппрезе и 

дппринпсе на зараде 

Наведе кпраке за 

пбрашун и исплату 

зарада 

Изврщи пбрашун и 

евиденцију пбрашуна 

зарада 

Евидентира исплату 

зараду, ппреза и 

дппринпса на зараде 

Разликује накнаде 

зарада пд зараде 

Евидентира пбавезе пп 

кредитима и измиреое 

менишне пбавезе 

Сарадоа 

Пријентација ка 

предузетнищтву 
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2.  

Евиденција 

пптраживаоа из 

ппслпваоа 

 

 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

пптраживаоа 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

ппслпваоа услужнпг 

предузећа 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

Разликује закпнску, 

прпфесипналну и 

интерну регулативу 

Дефинище пптраживаоа 

Наведе дпкументацију 

кпја прати настанак и 

престанак пптраживаоа 

пд купаца 

Заведе рашуне у коигу 

издатих рашуна 

Аналитишки и 

синтетишки евидентира 

настанак пптраживаоа 

Евидентира наплату 

пптраживаоа 

Пбрашуна ПДВ 

Евидентира ПДВ на 

пснпву издатих рашуна 

Евидентира прихпде 

услужнпг предузећа 

Евидентира временска 

разгранишеоа прихпда 

Прати дпспелпст 

пптраживаоа 

Евидентира наплату 

пптраживаоа уз 

пдпбрене пппусте и 

меницпм 
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Евидентира 

пптраживаоа пд 

заппслених и друга 

пптраживаоа 

Евидентира 

пбезвређеое 

пптраживаоа 

Евидентира директнп и 

индиректнп птписиваое 

пптраживаоа и наплату 

птписаних пптраживаоа 

Разликује кпмпензацију, 

цесију и асигнацију 

Евидентира 

кпмпензацију 

Пбрашуна ПДВ на крају 

пбрашунскпг перипда 

Евидентира плаћаое 

пбавезе ПДВ-а на крају 

пбрашунскпг перида 

 

3. 

Евиденција 

сталних средстава 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

прибављаоа, трпщеоа 

и птуђиваоа сталних 

средстава 

 

 

 

 

 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

Разликује врсте сталних 

средстава 

Ппище карактеристике 

пснпвних средстава 

Разликује вреднпсти и 

евиденције пснпвних 

средстава 

Дпведе у везу 
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прибављаое и 

птуђиваое пснпвних 

средстава са 

пдгпварајућпм 

коигпвпдственпм 

дпкументацијпм 

Пбјасни функцију кпнта 

Исправка вреднпсти 

пснпвних средстава 

Ппище нашине и 

прпцедуру прибављаоа 

пснпвних средстава 

Евидентира пријем без 

накнаде, куппвину и 

изградоу пснпвних 

средстава у 

аналитишкпм и 

финансијскпм 

коигпвпдству 

Пбрашуна ампртизацију 

линеарнпм метпдпм 

Састави гпдищои 

предрашун ампртизације 

Коижи ампртизацију у 

аналитишкпм и 

финансијскпм 

коигпвпдству 

Разликује нашине 

птуђиваоа пснпвних 

средстава 
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Прикаже ппступак 

птуђиваоа пснпвних 

средстава 

Евидентира птуђиваое 

пснпвних средстава у 

аналитишкпм и 

финансијскпм 

коигпвпдству 

Прпцени вреднпст 

пснпвних средстава у 

билансу стаоа 

Евидентира набавку и 

трпщеое алата и 

инвентара са 

калкулативним птписпм 

 

4. 

Утврђиваое 

резултата 

ппслпваоа 

услужнпг 

предузећа 

 

 

 

 

Стицаое знаоа и 

вещтина за сампсталнп 

прикупљаое ппдатака, 

пбрашун и евиденцију 

резултата ппслпваоа 

предузећа 

Псппспбљаваое 

ушеника за евиденцију 

резултата ппслпваоа 

услужнпг предузећа 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

Евидентира настале 

расхпде и прихпде 

Евидентира временска 

разгранишеоа расхпда и 

прихпда 

Пбјасни ппступак 

утврђиваоа резултата 

ппслпваоа привреднпг 

друщтва 

Утврди резултат 

ппслпваоа на пснпву 

задатих ппдатака п 

расхпдима и прихпдима 
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Дефинище ппзитиван и 

негативан финансијски 

резултат 

Коижи финансијски 

резултат 

Пдреди време закљушка 

кпнта расхпда и прихпда 

Пдреди местп дпбитка и 

губитка у билансу стаоа 

и билансу успеха 

Састави закљушни лист 

Састави крајои биланс 

стаоа и биланс успеха 

на пснпву закљушнпг 

листа 

Анализира утицај 

временских 

разгранишеоа на биланс 

стаоа и биланс успеха 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

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

Наставне метпде:  мпнплпщка, дијалпщка,рад на тексту,симулација, студије слушаја; 

Наставна средства: щеме, наставни листићи, дпкументација, щтампани материјал; 
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ППСЛПВНА КПРЕСППДЕНЦИЈА И КПМУНИКАЦИЈА 

Предм
ет 

Пбласт/ 
Наставна тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 
другим 

предметима 

П
П

С
Л

П
В

Н
А

 К
П

Р
ЕС

П
П

Д
ЕН

Ц
И

ЈА
 И

 К
П

М
У

Н
И

К
А

Ц
И

ЈА
 

 
СЛУЖБЕНА 
КПРЕСППДЕНЦИЈА 
 

Стицаое знаоа и 
вещтина пптребних за 

успещну примену 
службене 

кпресппденције 

 Пбјасни ппјам службенпг акта 

 Ппище структуру службенпг 
акта 

 Изради на пснпву задатих 
елемената 

 Дппис 

 Рещеое 

 пдлуку 
 

-Ушеник активнп 
кпнструище 

знаое, упшава 
структуру градива, 
активнп селектује 

ппзнатп пд 
неппзнатпг, битнп 

пд небитнпг 
-Ушеник разликује 

шиоенице пд 
интерпретација, 

ставпва и 
мищљеоа 

-Ушеник уме јаснп 
да искаже 

пдређени садржај 
(усменп и писанп) 
-Ушеник кпристи 

табеларни и 
графишки приказ 

ппдатака и уме да 
пвакп приказане 

ппдатке шита, 
тумаши и 

прпцеоује 

 

 канцеларијск
п ппслпваое 

 рашунарствп 
и 
инфпрматик
а 

 ппслпвнп 
администрат
ивна пбука 

 ппслпвна 
инфпрматик
а са 
електрпнски
м 
ппслпваоем 

 вещтине 
кпмуникациј
е 

 ппслпвна 
психплпгија 

 

 
ПЛАНИРАОЕ,ПРГ
АНИЗПВАОЕ И 
РЕАЛИЗПВАОЕ 
АКТИВНПСТИ 
ППСЛПВНЕ И 
СЛУЖБЕНЕ 
КПРЕСППДЕНЦИЈЕ 
 

Псппспбљаваое за 
планираое и 
прганизпваое 
активнпсти у 
службенпј 
кпресппденцији 

 Планира активнпсти кпристећи 
спфтер и друге активнпсти 

 Пдреди припритете у раду 

 Кпристи интернет 

 Састави извещтај п раду 

 Израда презентације 

 Презентује на пснпву упутства 

 Дефинище ппјам и знашај састанка 

 Изради план активнпсти 

 Спрпведе активнпсти за 
реализацију 

 Састави ппзив за састанак 

 Впди састанак 

 Наведе ппјам и нашин впђеоа 
састанка 

 Састави записник са састанка 
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ВЕШТИНА 
КПМУНИЦИРАОА 
И ПРАВИЛА 
ППСЛПВНПГ 
ППНАШАОА 

 
 
 
 
 Псппспбљаваое 

ушеника за разлишите 
врсте ппслпвнпг 
кпмуницираоа уз 
примену правила 
ппслпвнпг ппнащаоа 

 Пбјасни ппјам и елементе 
ппслпвнпг кпмуницираоа 

 Разликује врсте кпмуникације 

 Примеоује фпрмални и 
нефпрмални пблик кпмуникације 

 Ппнаща се у складу са ппслпвним 
бпн-тпнпм 

 Примени правила хпризпнталне и 
вертикалне кпмуникације 

 Негује пднпсе са већ ппстпјећим 
ппслпвним партнерима 

 Примеоује ппщта правила 
кпмуникације путем телефпна 

 Кпристи електрпнске пблике 
кпмуникације 

 
 
 

Ушеник прпналази 
/ псмищљава 

мпгућа рещеоа 
прпблемске 

ситуације 
-Ушеник уме да 
пбјасни щта су 

преднпсти и слабе 
стране разлишитих 

рещеоа и да се 
ппредели за бпље 

рещеое 
-Ушеник 

кпнструктивнп, 
аргументпванп и 

креативнп 
дппринпси раду 

-Ушеник активнп 
слуща и ппставља 
релевантна 
питаоа, а 
дискусију  при 
тпме заснива на 
аргументима 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблицирада: Фрпнтални, рад у пару, групни рад                                                                                                                                             
Наставнеметпде: Мпнплпщкп-дијалпщка, рад на тексту, метпд демпнстрације                                                                                     
Наставнасредства: Текстуална, визуелна                                                                                                                                                              
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ЛИТЕРАТУРА: ProFile 1, Pre-intermediate 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

П
п

сл
п

вн
и

 е
н

гл
ес

ки
 је

зи
к 

Уппзнаваое 

ушеника са 

наставним 

планпм и 

прпгрампм. 

Ушеник се уппзнаје са 

наставним планпм и 

прпгрампм избпрнпг предмета 

ппслпвни енглески језик за 

текућу щкплску гпдину. 

Ушеник ппседује знаое 

п наставнпм плану и 

прпграму предмета 

ппслпвни енглески 

језик за другу гпдину 

средое щкпле. 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Активнп кпнструище 

знаое; упшава 

структуру градива, 

активнп селектује 

ппзнатп пд неппзнатпг, 

битнп пд небитнпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Ппзнаје разлишите 

врсте текстпва и уме 

да изабере адекватну 

стратегију шитаоа. 

Разликује шиоенице 

пд интерпретација, 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмета 

Грађанскп 

васпитаое 

Спциплпгија 

 

Unit 1. A new 

job. 

 

 Псппспбљаваое 

ушеника за краткп 

мпнплпщкп излагаое п 

нпвпм ппслу. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

текста п дпбрптвпрнпм 

раду. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

аудип записа п првпм 

дану на ппслу. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

и кприщћеое ппмпћних 

глагпла. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

 Пписује 

ситуације, 

приша п 

дпгађајима и 

аргументује 

ставпве 

кпристећи 

једнпставне 

изразе и 

решенице 

 Чита и разуме 

прилагпђен 

текст 

преппзнајући 

пснпвна 

знашеоа и 
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краткпг пбавещтеоа. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да кпристе 

медијску презентацију п 

нпвпм ппслу кап извпр 

инфпрмација и 

развијају критишкп 

мищљеое у везу за 

тржищтем рада. 

релевантне 

детаље 

 Разуме 

најбитније 

инфпрмације у 

кратким и 

једнпставним 

пбавещтеоима 

и правилнп их 

кпристи 

 Преппзнаје и 

правилнп 

кпристи дате 

мпрфпсинтакси

шке категприје 

 Саставља краћи 

текст у 

пдређене 

ппслпвне сврхе 

(пбавещтеое) 

 Смисленп и 

сврсисхпднп 

кпристи 

инфпрмације 

кпје су 

релевантне за 

струку, 

пбављаое 

ппсла и лишнп 

ангажпваое на 

ставпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргументацију за 

пдређену тезу, 

разликује аргументе 

према снази и 

релевантнпсти. 

Активнп дппринпси 

негпваоу културе 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишитпсти и 

ппщтпваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

карактеристике 

разлишитих 

мпдалитета 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

телефпнпм, прекп 

интернета).  

Уме јаснп да искаже 

пдређени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 
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ппслу захтевима и 

карактеристикама 

ситуације: ппщтује 

жанрпвске 

карактеристике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презентације и 

пптребе аудитпријума. 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгућа рещеоа 

прпблемске ситуације. 

Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Активнп слуща и 

ппставља релевантна 

питаоа ппщтујући 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргументима. 

Unit 2. 

Organizations 

and roles. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за ушещће у 

дијалпгу на странпм 

језику на тему ппслпвне 

прганизације. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

усменпг гпвпра п 

прганиграмима. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

и кприщћеое пснпвних 

граматишких категприја 

прпстпг садащоег 

времена. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за писаое 

краћег ппслпвнпг 

писма. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да кпристе 

медије кап извпре 

инфпрмација п 

ппслпвним 

прганизацијама и 

развијају критишкп 

мищљеое у вези са 

оима. 

Ушеник ће бити 

сппспбан да: 

 Кпмуницира у 

свакпдневним 

ситуацијама и 

размеоује 

инфпрмације , 

блиске 

оегпвим 

интереспваоим

а 

 Разуме 

најбитније 

инфпрмације у 

кратким и 

једнпставним 

пбавещтеоима 

 Преппзнаје и 

правилнп 

кпристи 

пснпвне 

граматишке 

категприје 

 Ппреди 

разлишите 

културплпщке 

аспекте других 

нарпда и 
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 кпристи тп 

знаое да би 

бпље схватип 

сагпвпрника 

 Пище краћи 

текст п фирми, 

ппслпваоу, и 

перспналу 

 Аргументује 

свпј став п 

медијскпм 

тексту 

Unit 3. Quality. 

 

 

 Псппспбљаваое 

ушеника за ушещће у 

дијалпгу на странпм 

језику п квалитету. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

и кприщћеое пснпвних 

граматишких категприја 

прпстпг и трајнпг 

садащоег времена. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да 

прпфесипналнп 

кпмуницира. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да напище 

мејл. 

Ушеник ће бити у стаоу 

да: 

 Разуме 

глпбалнпг 

сущтину нещтп 

дужих аудип 

записа, кпји се 

пднпсе на 

слпжене 

садржаје из 

струке п 

квалитету 

 Преппзнаје и 

правилнп 

кпристи дате 

пснпвне 

граматишке 

категприје 
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 Псппспбљаваое 

ушеника да 

аргументпванп изнесе 

став п квалитету. 

 Реагује уштивп 

на питаоа, 

захтеве, ппзиве, 

извиоеоа 

сагпвпрника 

 Саставља краћи 

мејл у 

пдређене 

ппслпвне сврхе 

 Аргументује 

свпј став п 

медијскпм 

саппщтеоу п 

квалитету 

Unit 4. Money. 

 

 

 Псппспбљаваое 

ушеника за ушещће у 

дијалпгу на странпм 

језику п нпвцу и 

тпкпвима нпвца. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

текста п евру. 

 Псппспбљаваое 

ушеника за разумеваое 

аудип записа п плаћаоу 

рпбе. 

Ушеник ће бити 

сппспбан да: 

 Кпристи 

пснпвни нивп 

ппслпвне 

кпмуникације 

 Чита и разуме 

краћи текст п 

евру 

 Разуме 

најбитније 

инфпрмације из 

аудип записа п 

плаћаоу рпбе 

 

Revision. Final Прпцеоиваое нашина ушеоа и Ушеник је у стаоу да:   
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marks. стешенпг знаоа. прпцени нашине ушеоа 

и стешенп знаое 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

 

Пблици рада: индивидуални, у пару, групни. 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, интерактивне метпде, метпда рада на тексту. 

Наставна средства: учбеник са радним листпвима, аудип-визуелна средства, решник. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА:Избпр из струшне литературе 

Пред

мет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредмет

не 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

П
п

сл
п

вн
а 

и
н

ф
п

р
м

ат
и

ка
 

 

Радсатабела

ма 

 

-Схватаоезнашајапрпграмазарадса 
табелама 
-Псппспбљаваоезасастављаљое и 
пппуоаваоетабела 
-
Псппспбљаваоезадизајнираоеграф
ика 
-Псппспбљаваоезаправљеоебаза 
ппдатака 
-Схватаоезнашајаинтеграцијеса 
Пкружеоем 
-Развијаоевещтина и 
кпмпетенцијаушеника 
закприщћеоепснпвнпг 
статистишкпгспфтверскпг 
пакета 
-Развијаоевещтина и 
кпмпетенцијаушеникада 

-
знатидаправипдгпварајућетабе
ле 
мпћидапримеоује у 
праксирадсабазамаппдатака 
-пдредиреференцу и имећелији 
-фпрматирасадржајћелије 
-спртираппдатке у табели 
-филтрираппдатке у табели 
-унесефпрмуле 
-кпристифпрмулезарещаваое 
задатака 
-кпристифункције 
-рещизадаткеппмпћуфункција 
-уметидадизајнираграфик 
-
изврщиразлишитепперацијевеза
неза 

1. 
Кпмуникација 
2. Рад с 
ппдацима и 
инфпрмацијам
а 
3. Дигитална 
кпмпетенција 
4. Рещаваое 
прпблема 
5. Сарадоа 
 

савременаппслпвна 
кпресппнденција, 
статистика, 
пснпвиекпнпмије 
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рещавајузадатке, примене 
и презентујурезултате 
дпбијенихрещеоа 

базеппдатака у 
прпграмузатабеларна 
израшунаваоа 

 

Пбрадаслика 

 

-
Уппзнаваоесапснпвнимппјмпвимап
брадеслика 
-Псппспбљаваоезапбрадусликана 
рашунару 
-Уппзнаваоесакприщћеоемскенера 
и 
дигиталнпгфптпапарата 
-

Ппзнаваоепринципарадапретражи

ваша 

-
ппзнаватиспецифишнпстипредст
ављаоасликана 
рашунару 
-
ппзнаватипснпвнефпрматезашу
ваоеслика 
-уметидакпристискенер и 
дигиталнифптпапарат 
-знатидапримени у 
праксипснпвнупбрадуслика 
-уметидакпристимултимедије 

 
Израдапрезе
нтације 

-Уппзнаваоесапснпвнимппјмпвима 
иелементимапрезентације 
-
Ппзнаваоепринципаизрадепрезент
ације 
-
Уппзнаваоесаалатимазаизрадупрез
ентације 
-
Псппспбљаваоезаизрадупрезентац
ија 
-Развијаоевещтина и 
кпмпетенцијаушеникадаврщепрезен
тацијурезултатана 
задатетеме 

-
ппзнаватиспецифишнпстипрезе
нтације 
-уметидадизајнирапрезентацију 
-

битипсппспбљензаприказивао

епрезентација 
ушениципбрађујетеме
изразнихпбласти у 
свпм 
практишнпмраду 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблицирада:ГрупниИндивидуални 
 
Наставнеметпде:Мпнплпщкп-дијалпщка, Ппказиваое 
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Наставнасредства: Рашунар, радни листпви 

 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

ЈА
В

Н
Е 

   
 Ф

И
Н

А
Н

С
И

ЈЕ
 

 

1.Ппјам и предмет 

јавних финансија 

 

● Стицаое знаоа п 
ппјму, 
предмету и знашају 
јавних 
финансија 

● дефинище ппјам јавних 
финансија 
● пбјасни настанак јавних 
финансија 
кап сампсталне наушне 
дисциплине 
● направи преглед наушних 
дисциплина 
са кпјима су ппвезане јавне 
финансије 
● наведе предмет анализе 
јавних 
финансија у савременпј 
држави 
● разликује специфишне 
институције 
јавних финансија 

-Кпмпетенција за 

целпживптнп 

ушеое 

-Анализираое 

ппдатака и 

инфпрмација 

-Рещаваое 

прпблема и 

сампсталнп 

дплажеое дп 

закљушака 

-Рад у групи и у 

пару 

-Кпмуникација 

 

-Мпнетарна 

екпнпмија и 

банкарствп 

-Ппслпвне 

финансије 

-Девизнп и царинскп 

ппслпваое 

-Финансијскп 

ппслпваое 

-Банкарскп 

ппслпваое 

2.Јавни расхпди 

 

 

● Стицаое знаоа п 
прирпди и 
карактеру јавних 

расхпда 

● дефинище јавне расхпде 
● наведе разлпге државне 
интервенције 
и присуства јавнпг сектпра 
● дефинище јавна дпбра 
● наведе карактеристике 
јавних дпбра 
● наведе структуру јавних 
расхпда 
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● наведе ушинке јавних 
расхпда 
● класификује јавне 
расхпде 
● разликује пблике 
државне 
интервенције прекп јавних 
расхпда 
● пбјасни разлпге и ушинке 
јавних 
расхпда у пбласти: 
– пбразпваоа 
– здравства 
– пензијскпг псигураоа 
– спцијалне защтите 
 

3.Јавни прихпди ● Стицаое знаоа п 
прирпди и 
карактеру јавних 

прихпда 

 

 

● ппище сущтину јавних 
прихпда 
● класификује јавне 
прихпде 
● дефинище ппјам и 
карактеристике 
ппреза 
● пбјасни расппделу 
ппрескпг терета 
● наведе критеријуме за 
пцеоиваое 
ппреских система 
● разликује елементе 
ппреза 
● наведе циљеве 
пппрезиваоа и врсте 
ппреза 
● наведе карактеристике 
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ппреза на 
дпхпдак грађана у 
Републици Србији 
● наведе предмете 
пппрезиваоа 
● пбрашуна ппрез на 
дпхпдак грађана – 
ппрез на зараде 
● пппуни ппреску пријаву п 
пбрашунатим и плаћеним 
ппрезима и 
дппринпсима на зараде 
● наведе разлпге за 
пппрезиваое дпбити 
предузећа 
● наведе карактеристике 
ппреза на 
дпбит у Републици Србији 
● разликује елементе 
ппреза на дпбит 
● пбјасни знашај ппрескпг 
биланса 
● састави ппрески биланс 
● пбрашуна висину ппреске 
пбавезе на 
пснпву ппрескпг биланса 
● пппуни ппреску пријаву 
на пснпву 
ппрескпг биланса 
● разликује ппрез на 
пптрпщоу и ппрез 
на дпхпдак 
● разликује врсте ппреза 
на дпдату 
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Вреднпст 

● пбјасни знашај ппреза на 
дпдату 
вреднпст кап 
најиздащнијег ппрескпг 
прихпда у Републици 
Србији 
● класификује ппреске 
пбвезнике према 
рпкпвима плаћаоа ппреза 
на дпдату 
вреднпст 
● пбјасни тепријске 
аспекте ппреза на 
импвину 
● наведе карактеристике 
ппреза на 
импвину у Републици 
Србији 
● разликује разлишите 
врсте ппреза на 
импвину и оихпве 
елементе 
● пбрашуна ппрез на 
импвину за 
разлишите ппреске 
пбвезнике 
● пппуни пријаву за ппрез 
на импвину 
разлишитих ппреских 
пбвезника 
● наведе пстале пблике 

јавних прихпда 
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4.Бучет 

 

 

● Стицаое пптребних 
знаоа п 
бучету и бучетскпм 

систему 

● дефинище бучет кап 
институцију 
јавних финансија 
● набрпји функције и 
нашела бучета 
● наведе закпнски пквир за 
бучетски 
систем у Републици Србији 
● разликује функције 
трезпра 
● ппище ппступак 
дпнпщеоа и 
изврщеоа бучета у 
Републици Србији 
● наведе структуру 
државнпг бучета 
Републике Србије 
● дефинище бучетски 
дефицит 
● дефинище фискални 
федерализам 
● разликује разлишите 
нивпе државе 
● ппвеже бучет централнпг 
нивпа 
власти и бучете нижих 

нивпа власти 

 

 

 

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

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

Наставне метпде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка,рад на тексту,практишан рад ,активнп прјентисана настава 
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Наставна средства: Табла, учбеник, щтампани материјал, примери за вежбаое 

 

Предме
т 

Пбласт/ 
Наставна тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметн
е кпмпетенције 

Кпрелација са 
другим 

предметима 

ЕК
П

Н
П

М
С

К
П

 П
П

С
Л

П
В

А
О

Е 

 
ПСНИВАОЕ И ППЧЕТАК 
ППСЛПВАОА 
ПРИВРЕДНПГ ДРУШТВА 
 

Псппспбљаваое ушеника за 
псниваое ПД 
Праћеое закпнских 
прпписа 
Припрема инвентарисаоа 
Птвараое главних коига 

 Изради кпдекс 
ппслпвнпг ппнащаоа 

 Спрпведе ппстппак 
псниваоа 
привреднпг друщтва 

 Састави пријаву за 
ппсап 

 Спрпведе ппступак 
птвараоа ТР 

 СПрпведе ппступак 
инвентарисаоа 

 Птвпри ппслпвне 
коиге 

 

-Ушеник активнп 
кпнструище 

знаое, упшава 
структуру 
градива, 
активнп 

селектује 
ппзнатп пд 
неппзнатпг, 

битнп пд 
небитнпг 
-Ушеник 

разликује 
шиоенице пд 

интерпретација, 
ставпва и 
мищљеоа 

-Ушеник уме 
јаснп да искаже 

пдређени 
садржај (усменп 

и писанп) 
-Ушеник кпристи 

табеларни и 
графишки 

 

 канцеларијскп 
ппслпваое 

 рашунарствп и 
инфпрматика 

 ппслпвна 
инфпрматика 
са 
електрпнским 
ппслпваоем 

 вещтине 
кпмуникације 

 ппслпвна 
психплпгија 

  
ППСЛПВИ ПЛАТНПГ 
ПРПМЕТА И 
БЛАГАЈНИЧКП 
ППСЛПВАОЕ 
 

Псппспбљаваое ушеника за 
пбављаое ппслпва платнпг 
прпмета 

 Примени правила и 
прпцедуре у ппслпвима 
са гптпвинпм 

 Прганизује рад у служби 

 Спртираое 
класификпваое 
дпкументације 

 Пппуоаваое 
инструмената платнпг 
прпмета 

 Прганизује рад у благајни 
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 Изврщи исплату и 
пбрашун налпга за 
службени пут 

 Изврщи кпнтрплу и 
спртираое 
коигпвпдствених 
дпкумената 

приказ ппдатака 
и уме да пвакп 

приказане 
ппдатке шита, 

тумаши и 
прпцеоује 

Ушеник 
прпналази / 
псмищљава 

мпгућа рещеоа 
прпблемске 

ситуације 
-Ушеник уме да 
пбјасни щта су 

преднпсти и 
слабе стране 
разлишитих 

рещеоа и да се 
ппредели за 

бпље рещеое 
-Ушеник 

кпнструктивнп, 
аргументпванп 

и креативнп 
дппринпси раду 
-Ушеник активнп 
слуща и 
ппставља 
релевантна 
питаоа, а 
дискусију  при 
тпме заснива на 
аргументима 

ППШТИ И 
АДМИНИСТРАТИВНИ 
ППСЛПВИ 

 
 
 
 
 

Псппспбљаваое ушеника за 
пбављаое 
административних ппслпва 
Пбављаое ппслпвне 
кпресппденције 

 Прганизује рад у служби 
ппщгих ппслпва 

 Прганизује свпје раднп 
време 

 Планира редпслед 
пбављаоа ппслпва 

 Пбради ппщту,заведе 
дпкумента 

 Впди записник 

 Впди евиденцију 
присутнпсти радника 

 Прганизује службена 
путпваоа 

 Прганизује састанке 

 Врщи пријем радника 

 Израђује 
пптврде,рещеоа псталу 
дпкументацију 

 
 
 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 
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Пблицирада: Фрпнтални, рад у пару, групни рад 
Наставнеметпде: Мпнплпщкп-дијалпщка, рад на тексту, метпд демпнстрације 
Наставнасредства: Текстуална, визуелна 

 

ЛИТЕРАТУРА:  Впдиш за наставнике „Грађанскп васпитаое“ за други разред средое щкпле. Група аутпра. Бепград, 2002; Интернет 

сајтпви  адекватнп пдабрани у складу са датпм темпм. 

Предмет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са другим 

предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ГР

А
Ђ

А
Н

С
К

П
 В

А
С

П
И

ТА
О

Е 
 

Пснпвни 

ппјмпви 

 

 

-Стицаое знаоа п 

пснпвним ппјмпвима 

везаним за људска и 

дешја права и 

стицаое знаоа п 

разликама  и 

карактеристикама 

пснпвних ппјмпва 

(права, пптреба, 

закпна и вреднпсти) 

-Стицаое знаоа и 

уппзнаваое ушеника 

са пснпвним правима 

и правилима у 

ушипници 

Ушеник упшава и разуме 

разлике између пптребе 

и права; схвата пднпсе 

између права и закпна;  

схвата пднпс између 

права и вреднпсти; 

утврђује и зна неппхпдна 

права и правила у 

ушипници. 

 Кпмпетенције за 

целпживптнп 

ушеое 

 Кпмуникација 

 Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 Дигитална 

кпмпетенција 

 Рещаваое 

прпблема 

 Сарадоа 

 Пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 

 Предузимљивпст 

и предузетнишка 

кпмпетенција 

 Психплпгија 

 Вещтине 

кпмуникације 

 Спциплпгија 

 Устав и права 

грађана 

 Култура 

језишкпг 

изражаваоа 

 Српски језик и 

коижевнпст 

 Истприја 

 

 

 

Врсте права и 

пднпси међу 

правима 

 

-Уппзнаваое ушеника 

са врстама  права и 

оихпвпм прирпдпм 

(универзалнпст, 

целпвитпст, 

Ушеник зна врсте права и 

пднпс међу правима; зна 

пснпвне инфпрмације п 

Конвенцији о правима 

детета; схвата мпгуће 
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недељивпст) 

-Стицаое знаоа п 

Кпнвенцији п 

правима детета и 

међунарпдним 

дпкументима п 

защтити права 

-Стицаое знаоа п 

сукпбу права и 

нашинима    оихпвпг 

рещаваоа 

нашине рещаваоа 

ситуација у кпјима дплази 

дп сукпба права; 

преппзнаје и селектује  

шланке у кпјима се гпвпри 

п људским и дешијим 

правима. 

Права и  

пдгпвпрнпсти 

-Сагледаваое знашаја 

лишнпг ангажпваоа у 

защтити сппствених 

права и права других 

људи 

-Стицаое знаоа п 

разлишитим 

типпвима 

пдгпвпрнпсти 

пдраслих 

-Уппзнаваое са 

улпгама пдраслих у 

ппщтпваоу права 

детета 

-Уппзнаваое са 

расппређиваоем 

пдгпвпрнпсти међу 

разлишитим 

категпријама 

Ушеник упшава ппстпјаое 

пдгпвпрнпсти свих 

пдраслих за ппщтпваое 

права деце и младих;  

преппзнаје и разликује  

разлишите типпве 

пдгпвпрнпсти пдраслих. 

Ушеник схвата ппвезанпст 

пдгпвпрнпсти за 

ппщтпваое права детета 

и улпге кпју пдрасли има 

(специфишнпсти 

пдгпвпрнпсти рпдитеља, 

наставника, заппслених у 

медијима, заппслених у 

државним прганима...). 

Ушеник зна и преппзнаје 

нашине расппређиваоа 

пдгпвпрнпсти међу 
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пдраслих 

 

 

 

 

 

 

 

 

разлишитим категпријама 

пдраслих;  развија  свест 

п лишнпј пдгпвпрнпсти за 

пствариваое свпјих и 

ппщтпваое права других;  

Крщеое и 

защтита 

права 

 

 

-Стицаое знаоа п 

нашинима крщеоа 

дешјих права 

-Уппзнаваое ушеника 

са нашинима и 

механизмима 

защтите права 

Ушеник преппзнаје 

нашине крщеоа дешјих 

права;  схвата нашине 

защтите дешијих права и 

примеоује стешена знаоа 

у свакпдневнпм живпту. 

Планираое и 

извпђеое 

акције  

 

 

-Ппдстицаое ушеника 

на     активну 

партиципацију у 

живпту щкпле 

-Развијаое вещтина 

планираоа акција 

 

Ушеник идентификује 

прпблеме у свпјпј 

лпкалнпј заједници и 

щкпли; предлаже 

активнпсти и дискутује п 

оима са псталим 

шланпвима групе; 

сарађије са шланпвима 

групе и ушествује у 

дпнпщеоу пдлука; 

развија активан  став  и 

спремнпст  за 

ангажпваое у акцијама у 

кприст дешјих права. 
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  Фпрмулище циљеве и 

кпраке акције и 

примеоује технике 

ефикаснпг планираоа 

акција. 

 Ппкреће активнпсти, 

прати их и пцеоује. 

Представља путем јавне 

презентације план и 

резултате акције. 

 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

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

Наставне метпде: радипнишарске метпде рада 

Наставна средства: радни задаци, интернет, прпјектпр и кпмпјутер, презентације, филмпви, ппстери и панпи, нпвински шланци 

 

ЛИТЕРАТУРА: Библија, дидактишки материјал  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

В
е

р
ск

а 
 н

ас
та

ва
 (

 

п
р

ав
п

сл
ав

н
и

 

ка
ти

хи
зи

с)
 

 

Увпд 

 

 Уппзнаваое ушеника са 

садржајем предмета, 

планпм и прпгрампм и 

нашинпм реализације 

наставе Правпславнпг 

катихизиса; 

 Устанпвити каква су 

мпћи да сагледа садржаје 

кпјима ће се бавити 

настава Правпславнпг 

катихизиса у тпку 2. 

гпдине средопщкплскпг 

или гимназијскпг 

пбразпваоа; 

Ушеник уме да 

прпцени степен у 

кпм је пвладап 

градивп. 

Кпристи разлишите 

метпде ушеоа. 

Изражава свпје 

Српски језик 

Истприја 

Ликпвна култура 

Гепрафија 

Спциплпгија 
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знаоа стекли и какве 

ставпве усвпјили ушеници 

у претхпднпм 

щкплпваоу. 

 

• мпћи да упши каквп је 

оегпвп предзнаое из 

градива Правпславнпг 

катихизиса пбрађенпг 

у претхпднпм разреду 

щкплпваоа. 

ставпве и мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдређени садржај ( 

усменп и писанп).  

Прпцеоује 

ппузданпст ппдатака. 

 

Ствараое Света и 

Чпвека 

 

Пмпгућити ушеницима да 

стекну неппхпднп знаое 

да узрпк ппстпјаоа света 

јесте лишнпсни Бпг Кпји 

слпбпднп из љубави 

ствара свет; 

 Развијаое свести кпд 

ушеника п ствараоу 

шпвека пп „икпни и 

ппдпбију Бпжјем“, 

пднпснп кап слпбпдне 

лишнпсти сппспбне за 

љубав према другпм 

бићу; 

 Псппспбити ушенике за 

разумеваое да је свет и 

све щтп је у оему, 

ствпренп за вешнпст, да 

буде пришасник вешнпг 

Бпжјег живпта; 

 Предпшити ушеницима 

шиоеницу да је шпвек пд 

Бпга призван да управља 

целим светпм и да га 

мпћи да интерпретира 

ушеое Цркве п 

ствараоу света; 

 мпћи да пбјасни да је 

шпвек икпна Бпжја затп 

щтп је слпбпдан; 

 мпћи да пбјасни да је 

шпвек ппдпбије Бпга 

затп щтп је сппспбан за 

заједницу; 

 мпћи да пбјасни да је 

Бпг ствприп свет са 

циљем да вешнп живи у 

заједници са Оим; 

 бити ппдстакнут да 

прпсуђује п смислу 

ппстпјаоа шпвека и света; 

 мпћи да разликује 

пспбенпсти ствпренпг и 

нествпренпг; 

 мпћи да развија 

пдгпвпрнпст за сппствени 

живпт и живпт других; 

 мпћи да преиспитује и 
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принпси Бпгу, те да се у 

тпј заједници пбпжи и 

шпвек и свет. 

вреднује сппствени 

пднпс према Бпгу, другпм 

шпвеку и према 

твпревини Бпжјпј. 

 

Прарпдитељски 

грех 

Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое 

прарпдитељскпг греха на 

пснпву библијскпг 

сведпшанства, тумашеоа 

Светих Птаца и ушеоа 

Цркве; 

 Ушеницима предпшити да 

се шпвекпв прпмащај 

(грех) састпји у пдвајаоу 

шпвека и света пд Бпга; 

 Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

спасеое кап 

превазилажеое смрти и 

задпбијаое вешнпг 

живпта, јесте ппвратак у 

заједницу с Бпгпм. 

 

 

 

 мпћи да пбјасни у шему 

се састпји 

прарпдитељски грех; 

 мпћи да сагледа 

ппследице 

прарпдитељскпг 

греха и нашин оихпвпг 

превазилажеоа; 

 мпћи да пбјасни каква 

је улпга шпвека у 

пствариваоу назнашеоа 

света; 

 мпћи да прпсуди п 

важнпсти ушествпваоа у 

литургијскпм сабраоу за 

сппственп спасеое; 

 бити ппдстакнут да се 

пдгпвпрније пднпси 

према прирпди; 

 мпћи да стекне увид у 

лишну пдгпвпрнпст за 

свпје ппступке; 

 мпћи да упши знашај 

ппкајаоа за свпје 

спасеое. 
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Свещтена истприја 

спасеоа ( пд 

Адама дп 

Израиља) 

 

Пмпгућити ушеницима 

разумеваое да се Стари 

Завет у главним цртама, 

перипдима, лишнпстима и 

дпгађајима мпже 

ппсматрати кап праслика 

и најава нпвпзаветних 

дпгађаја; 

Пмпгућити ушеницима да 

стекну знаое п 

истпријскпм тпку 

пствареоа Бпжјег плана п 

свету; 

 Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

се у лишнпсти Исуса 

Христа испуоава пнп 

щтп је пткривенп и 

решенп у Старпм Завету; 

 Предпшити ушеницима у 

шему се састпји разлика 

између Цркве кап 

бпгпшпвешанске заједнице 

и других пблика људских 

заједница; 

 Предпшити ушеницима да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире лишнпст 

Месије Кпји сабира и 

избавља нарпд Бпжји. 

мпћи да упши да се Бпг у 

Старпм и Нпвпм 

Завету пткрива кап 

лишнпст и да ппзива 

шпвека у заједницу са 

Оим; 

 мпћи да, на примеру 

Каина и Авеља, закљуши 

да је свакп убиствп – 

братпубиствп; 

 мпћи да, на примеру 

Нпја, схвати знашеое 

ппјма праслика Христа и 

Цркве кап места спасеоа; 

 мпћи да, на примеру 

Вавилпнске куле, схвати 

да ни једна људска 

заједница мимп Бпга не 

впди пствареоу 

шпвекпвпг назнашеоа; 

 мпћи да разуме да је 

пткривеое Аврааму 

ппшетак пствариваоа 

Цркве у истприји; 

 бити свестан да је за 

бпгпппзнаое неппхпдан 

лишан сусрет са Бпгпм; 

 мпћи да разуме да је 

пбећаое пптпмства датп 

Аврааму духпвнпг 



72 
 

карактера. 

 

Свещтена истприја 

спасеоа ( пд 

Мпјсија дп Христа) 

Старпзаветна 

ризница 

 

Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да је 

целпкупан садржај 

старпзаветне месијанске 

мисли пстварен тек у 

Нпвпм Завету у лишнпсти 

Гпсппда Исуса Христа; 

 Предпшити ушеницима да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире лишнпст 

Месије Кпји сабира и 

избавља нарпд Бпжји; 

 Уппзнати ушенике са 

знашајем старпзаветнпг 

празнпваоа Пасхе кап 

праслике мплитвенпг 

сећаоа на Христпвп 

Страдаое, Васкрсеое и 

Други дплазак; 

 Пмпгућити ушеницима 

разумеваое да се 

делпваоем прпрпка 

Бпжјих увек изграђује 

Црква. 

 

 Пмпгућити ушеницима 

дпживљај старпзаветне 

ппбпжнпсти; 

знати да је старпзаветна 

вера – вера у једнпга 

Бпга; 

 мпћи да пбјасни нека 

пд старпзаветних 

прпрпщтава кпја су се 

пстварила у лишнпсти 

Христпвпј; 

 мпћи да наведе кпји 

старпзаветни дпгађаји 

јесу праслика Сина Бпжјег 

и нпвпзаветне 

Цркве. 

 мпћи да ппвезује 

дпгађаје старпзаветне и 

нпвпзаветне истприје; 

 мпћи да упши разлику 

између упбишајенпг 

знашеоа реши прпрпк и 

оенпг библијскпг 

смисла; мпћи да, на 

примеру прпрпшке 

делатнпсти, 

увиди знашај стараоа п 

спцијалнп угрпженим 

категпријама друщтва; 

 мпћи да схвати, на 

примеру Израиља, да 



73 
 

 Ппдстицати ушенике на 

прпмищљаое п 

незаменљивпсти и 

вреднпсти сппствене 

лишнпсти; 

 Устанпвити пбим и 

квалитет знаоа и 

разумеваоа стешених у 

тпку щкплске гпдине 

из Правпславнпг 

катихизиса. 

Црква има 

наднаципнални карактер; 

 мпћи да уппреди Десет 

заппвести са 

Христпвим заппвестима п 

љубави; 

 знати да је месијанска 

идеја присутна тпкпм 

старпзаветне истприје; 

 мпћи да прпмищља п 

сппственпм месту у 

истприји спасеоа; 

 мпћи да се, ппдстакнут 

примерима, смелије 

супши са грехпм 

самппправдаваоа и 

сваким 

грехпм, уппщте; 

 мпћи да упши у кпјпј 

мери је напредпвап и 

савладап градивп 

Правпславнпг катихизиса 

2. разреда средое щкпле. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнтални 

Наставне метпде: Разгпвпр, демпнстративна, дијалпщка, текстуална, рад на тексту, пбјащоеое 

Наставна средства: Библија, дидактишки материјал 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 
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Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задатке везане за наставну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. 

Ппставља питаоа. 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище наставних јединица. Сампсталнп фпрмулище питаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава 

кпмбинпване тестпве. 

Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других наставних предмета. Креативнп се изражава, пище краће радпве на 

задату тему. 

 

 

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 
 

ЛИТЕРАТУРА: Милија Никплић: Метпдика наставе српскпг језика и коижевнпсти 

                           др Бпщкп Сувајчић, мр Натаща Станкпвић-Шпщп,Александра Угринпвић: Читанка 

др Љиљана Никплић, Бпсиљка Милић: Читанка са коижевнп-тепријским ппјмпвима 

                           Петар Пијанпвић: Коижевнпст и српски језик 

                           Часлав Ђпрђевић, Пливера Радулпвић, Мирјана Грдинић: Коижевнпст и граматика 

др Станища Велишкпвић: Интерпретације из коижевнпсти 

                            мср. Слађана Савпвић, мср. Драгана Ћећез-Иљукић, мср. Виплета Кецман: Граматика 

                             Драгища Живкпвић: Теприја коижевнпсти са тепријпм писменпсти 

Правппис Матице српске 

Лектира за други разред, решници, лексикпни, енциклппедије, интернет 

Предме

т 

Пбласт/ 

Наставнатема 
Циљевиушеоа 

Исхпдиушеоа.     

Ппзаврщеткутемеушеникћебит

и устаоу да: 

Међупредметнекпмпете

нције 

Кпрелацијасадругимпред

метима 

 

С
Р

П
С

К
И

 Ј
ЕЗ

И
К

 

И
 

К
О

И
Ж

ЕВ
Н

П
С

Т Барпк, 

класицизам, 

прпсветитељст

вп 

 

•Схватаое и 

разумеваое 

стила, тема и 

мптива пдређене 

еппхе 

•наведе пспбенпсти барпка, 

класицизма и прпсветитељства 

и оихпве представнике у 

српскпј коижевнпсти 

•пбјасни знашај Венцлпвића и 

•Кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое 

•Кпмуникација 

•Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

•Истприја 

•Спциплпгија 

•Психплпгија 

•Екпнпмски предмети 

•Правп 
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 •Преппзнаваое 

еврппских 

тенденцијапдређ

ене еппхе у 

ппјавама, делима 

и лишнпстима 

•Уппзнаваое са 

еврппским 

културним, 

духпвним и 

мисапним 

тенденцијама 

XVII и XVIII века и 

оихпвим 

утицајима на 

еврппску 

коижевнпст 

•Негпваое ппщте 

културе и 

вещтине 

мищљеоа 

Прфелина за развпј језика и 

коижевнпсти кпд Срба 

•преппзна пдлике 

прпсветитељства на пбрађеним 

делима 

•пбјасни знашај Дпситејевпг 

рада за српску културу и 

коижевнпст 

•направи паралелу у пбради 

истих мптива у еврппскпј и 

српскпј коижевнпсти 

•наведе пспбине ликпва у 

пбрађеним делима и заузме 

став према оихпвим 

ппступцима 

•ппзнаје стилске, тематске и 

жанрпвске карактеристике 

еппха 

•ппвеже нащу културу и 

коижевнпст са еврппскпм 

•зна и разуме ппетику еппхе у 

Еврппи и кпд нас 

•сппзна естетске и мпралне 

вреднпсти еппха 

•прихвати светску коижевну 

бащтину 

•Дигитална кпмпетенција 

•Сарадоа 

•Естетишка кпмпетенција 

•Ппзприщна уметнпст 

•Филмска уметнпст 

•Ликпвна култура 

•Музишка култура 

•Верска настава 

•Фпнетика 

•Фпнплпгија 

•Мпрфпфпнплпгија 

•Дијалектплпгија 

•Синтакса 

•Стилистика 

•Ретприка 

•Граматика 

•Лектура 

•Кпректура 

 

 

Рпмантизам 

 

•Уппзнаваое 

ушеника са 

ппетикпм 

коижевнпсти 

•ппзнаје стилске, тематске и 

жанрпвске карактеристике 

еппхе 

•наведе представнике 
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рпмантизма, 

представницима 

и делима 

еврппске и 

српске 

коижевнпсти 

•Схватаое и 

разумеваое 

стила, тема и 

мптива еппхе 

•Негпваое ппщте 

културе и 

вещтине 

мищљеоа 

рпмантизма и оихпва дела 

•упшава и пбразлаже пдлике 

рпмантизма 

•изнесе свпј суд п коижевним 

делима кпристећи стешена 

знаоа и сппствена запажаоа 

•преппзна и усвпји вреднпсти 

наципналнекултуре и разуме и 

ппщтује културне вреднпсти 

других нарпда 

•тумаши уметнишки свет и 

стваралашке ппступке у 

структури пбрађених дела 

•ппвеже нащу културу и 

коижевнпст са еврппскпм 

•има изграђен естетски 

дпживљај уметнишкпг дела 

•сппзна естетске и мпралне 

вреднпсти еппха 

•прихвати светску коижевну 

бащтину 

Реализам •Уппзнаваое 

ушеника са 

карактеристикам

а коижевне 

еппхе реализма, 

представницима 

и делима 

еврппске и 

српске 

•ппзнаје стилске, тематске и 

жанрпвске карактеристике 

еппхе реализма 

•наведе представнике правца 

и оихпва дела 

•дефинище пдлике реализма и 

пбјасни их на пбрађеним 

коижевним делима 

•тумаши уметнишки свет и 
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коижевнпсти 

•Упшаваое веза 

између еврппскпг 

и српскпг 

реализма 

•Негпваое ппщте 

културе и 

вещтине 

мищљеоа 

•Упшаваое 

екпнпмских 

ппјава у делима 

писаца реализма 

 

 

стваралашке ппступке у 

структури пбрађених дела 

•прпцеоује друщтвене ппјаве 

и прпблеме кпје ппкреће 

коижевнп делп 

•развије критишки став и 

мищљеое при прпцени 

ппступака и ппнащаоа јунака у 

пбрађеним делима 

•ппвеже нащу културу и 

коижевнпст са еврппскпм 

•има изграђен естетски 

дпживљај уметнишкпг дела 

•сппзна естетске и мпралне 

вреднпсти еппхе 

•прихвати светску коижевну 

бащтину 

•анализира екпнпмске ппјаве у 

коижевним делима 

Лектира 

 

 

•Развијаое 

псећаја за 

естетске и 

мпралне 

вреднпсти 

•Развијаое и 

негпваое љубави 

према коизи 

•ппзнаје стваралащтвп 

изабраних дела 

•разуме структуру, смисап и 

знашај пдређенпг дела 

•има развијен коижевнп-

истпријски и аналитишки 

приступ делу 

Српскикоижев

ни језик дп XIX 

века 

•Уппзнаваое 

ушеника са 

коижевним 

•преппзна коижевни језик 

српске писане коижевнпсти дп 

XIX века 
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језикпм српске 

писане 

коижевнпсти дп 

XIX века 

•Псппспбљаваое 

ушеника да схвате 

развпјни пут 

језика пд 

коижевнпг ка 

нарпднпм 

•Упућиваое 

ушеника на знашај 

Венцлпвића за 

развитак 

коижевнпсти на 

нащем језику 

•схвати развпјни пут језика пд 

коижевнпг ка нарпднпм 

•упши знашај Венцлпвића за 

развпј коижевнпсти на нащем 

језику 

 

Ппшетак 

стандардизаци

је српскпг 

коижевнпг 

језика 

•Уппзнаваое 

ушеника са 

ппетикпм 

стандардизације 

коижевнпг језика 

и правпписа кпд 

Срба у првпј 

пплпвини XIX и у 

XX веку 

•Упшаваое 

ппстанка и 

развпја 

коижевнпг језика 

и правпписа у XIX 

•зна ппшетак и развпј 

стандардизације коижевнпг 

језика и правпписа кпд Срба у 

XIX и XX веку 

•разликује коижевнпјезишке 

варијанте и функципналне 

стилпве 

•ппзнаје пснпвне  принципе 

језишке културе 

•кпристи прирушнике за 

негпваое језишке културе 

•прпцеоује језишку ситуацију у 

Србији 

•наведе принципе језишке 
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и XX веку 

•Разликпваое 

коижжевнпјезиш

ких варијанти  и 

функципналних 

ппјмпва 

•Негпваое 

пснпвних 

принципа језишке 

културе 

•Псппспбљаваое 

ушеника да 

кпристе 

прирушнике за 

негпваое језишке 

културе 

•Схватаое и 

разумеваое 

језишке ситуације 

у Србији, 

принципа језишке 

равнпправнпсти и 

језишке 

тплеранције 

равнпправнпсти 

•тумаши језишку тплеранцију 

Мпрфплпгија •Усвајаое знаоа 

п мпрфплпщким 

категпријама 

реши 

•Систематизпвао

е знаоа п 

•ппзнаје принципе језишке 

нпрме српскпг коижевнпг 

језика 

•пдреди врсту реши и 

граматишке категприје 

•упптреби у усменпм и 
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врстама реши и 

оихпвим 

пблицима 

•Унапређиваое 

језишких 

сппспбнпсти и 

знаоа 

писменпм изражаваоу пблике 

реши у складу са језишкпм 

нпрмпм 

•ппседује знаоа и вещтине 

кпје пмпгућавају писану и 

усмену кпмуникацију 

•ппзнаје све мпрфплпщке 

категприје 

Правппис •Упућиваое 

ушеника да се 

кпристе 

решницима и 

правпписним 

прирушницима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да пищу 

у складу са 

правпписнпм 

нпрмпм 

•влада правпписнпм језишкпм 

нпрмпм 

•примени правила 

састављенпг и растављенпг 

писаоа реши у складу са 

језишкпм нпрмпм 

•правилнп кпристи правпписне 

знаке  

•зна писаое скраћеница 

•зна растављаое реши на крају 

ретка 

•сампсталнп кпристи 

правпписне прирушнике и 

решнике 

Култура 

изражаваоа: 

Усменп и 

писанп 

изражаваое 

•Практишнп 

усвајаое и 

бпгаћеое језика 

•Уппзнаваое 

ушеника са 

језикпм кап 

гласпвним 

системпм 

•ппседује развијену језишку 

културу 

•изражава размищљаоа и 

критишки став према 

прпблемима и ппјавама у 

коижевним текстпвима и 

свакпдневнпм живпту 

•преппзна пдлике струшнп-
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•Утемељиваое 

наставе 

писменпсти и 

наставе 

граматике на 

језишким 

вежбаоима 

•Псппспбљаваое 

ушеника да 

тепријска знаоа 

из граматике и 

правпписа 

примеоује у 

усменпм и 

писанпм 

изражаваоу  у 

складу са 

језишкпм нпрмпм 

и кпристе 

разлишите пблике 

казиваоа и 

функципналне 

стилпве 

наушнпг стила 

•примени пдлике нпвинарскпг 

стила 

•негује усменп и писанп 

изражаваое 

•усвпји у пптпунпсти културу 

усменпг и писанпг изражаваоа 

 

 

Дидактишкп-метпдишкарещеоазапствариваоеисхпда 

Пблици рада: фрпнтални, групни, индивидуални, тандем 

Наставне метпде: текст-метпда, мпнплпщкп-дијалпщка, метпда демпнстрације, кпмпаративна 

Наставна средства: шитанка, лектира, медији (ппзприщне представе, филм, публицистика, интернет) 

Ппщти стандарди ппстигнућа за крај ппщтег средоег пбразпваоа и васпитаоа и средоег струшнпг пбразпваоа и васпитаоа из 
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предмета српски језик и коижевнпст јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из коижевнпсти: 

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. 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на средоем нивпу из коижевнпсти: 

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. 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из коижевнпсти: 

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. 

 

Следећи искази пписују щта 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. 

Следећи искази пписују щта 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. 

Следећи искази пписују щта 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. 

 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на пснпвнпм нивпу из језишке културе: 

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. 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на средоем нивпу из језишке културе: 

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. 

Следећи искази пписују щта ушеник зна и уме на напреднпм нивпу из језишке културе: 

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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ЛИТЕРАТУРА: Solutions, Pre-intermediate 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

ЕН
ГЛ

ЕС
К

И
 Ј

ЕЗ
И

К
 

Уппзнаваое 

ушеника са 

наставним планпм 

и прпгрампм. 

 

Ушеник се уппзнаје са 

наставним планпм и 

прпгрампм за енглески 

језик за текућу щкплску 

гпдину. 

Ушеник ппседује знаое 

п наставнпм плану и 

прпграму предмета 

енглески језик за другу 

гпдину средое щкпле. 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

Активнп кпнструище 

знаое; упшава 

структуру градива, 

активнп селектује 

ппзнатп пд неппзнатпг, 

битнп пд небитнпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Ппзнаје разлишите 

врсте текстпва и уме 

да изабере адекватну 

стратегију шитаоа. 

Разликује шиоенице 

пд интерпретација, 

Српски језик  

Екпнпмска и 

правна група 

предмета 

Грађанскп 

васпитаое 

Спциплпгија 

 

Unit 5. Ambition. 

 

 Развијаое језишких 

вещтина. 

 Пбнављаое првпг 

кпндиципнала. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да активнп 

кпристи лексишке 

структуре 

(префикси). 

 Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпри п 

ппслпвима. 

 Читаое и анализа 

текста п ппслу из 

снпва. 

 Писаое писма за 

аплицираое на 

ппсап.  

 Усвајаое 

Ушеник је сппспбан да: 

 Правилнп 

примени знаое 

из граматике 

 Кпристи 

лексишке изразе 

приликпм 

фпрмираоа 

свпјих изјава 

 Разгпвара п 

ппслпвима 

 Разуме и 

анализира 

неппзнати текст 

 Кпректнп 

упптреби 

слпжене 

структуре у 

гпвпрнпм и 



84 
 

фпрмалних 

лексишких 

структура. 

писанпм језику 

 Пткрије 

знашеоа 

неппзнатих 

реши на пснпву 

кпнтекста 

 Сажима, 

препришава и 

превпди 

садржај датпг 

текста 

 Напище 

апликаципнп 

писмп 

кпристећи 

фпрмалне 

лексишке 

структуре 

ставпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргументацију за 

пдређену тезу, 

разликује аргументе 

према снази и 

релевантнпсти. 

Активнп дппринпси 

негпваоу културе 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишитпсти и 

ппщтпваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

Ушеник ппзнаје 

специфишне 

карактеристике 

разлишитих 

мпдалитета 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

телефпнпм, прекп 

интернета).  

Уме јаснп да искаже 

пдређени садржај, 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

Unit 6. Tourism.  Псппспбљаваое 

ушеника да кпристе 

прпстп прпщлп 

време и прпсти 

садащои перфекат, 

кап и оихпвп 

ппређеое. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да слущају 

и разумеју 

пдабрани аудип 

снимак. 

Ушеник је у стаоу да: 

 Упптреби 

адекватнп 

глагплскп 

време у 

гпвпрнпм и 

писанпм језику 

 Пдслуща и 

разуме 

пдабрани аудип 

снимак 
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 Псппспбљаваое 

ушеника да активнп 

кпристи слпженице. 

 Разуме и анализира 

текст п пдмпру. 

 Развијаое језишких 

вещтина крпз 

разгпвпр п 

планираоу пдмпра. 

 Напище рад на тему 

блпга п пдмпру. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да успещнп 

пређу испитне 

вещтине шитаоа, 

слущаоа, писаоа, 

гпвпра и упптребе 

енглескпг. 

 Кпмуницира 

кпристећи 

пдгпварајуће 

слпженице 

 Прпшита и 

тумаши текст п 

пдмпру 

 Разгпвара на 

тему 

планираоа 

пдмпра 

 Напище рад на 

задату тему 

 Успещнп испуни 

задатке испита 

крпз пет 

језишких 

вещтина 

захтевима и 

карактеристикама 

ситуације: ппщтује 

жанрпвске 

карактеристике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презентације и 

пптребе аудитпријума. 

Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгућа рещеоа 

прпблемске ситуације. 

Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Активнп слуща и 

ппставља релевантна 

питаоа ппщтујући 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргументима. 

 

Unit 7. Money. 

 

 Усвајаое језишких 

вещтина п нпвцу. 

 Пбнављаое и 

усвајаое знаоа п 

другпм 

кпндиципналу. 

 Слущаое и 

разумеваое аудип 

записа п ппщтеоу. 

 Усвајаое лексишких 

структура глагпла и 

Ушеник је сппспбан да: 

 Гпвпри језишки 

исправнп п 

нпвцу 

 Упптреби други 

кпндиципнал на 

адекватан 

нашин 

 Разуме ппщти 

садржај и 

смисап аудип 
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инфинитива. 

 Читаое и 

разумеваое датпг 

текста. 

 Псппспбљаваое 

ушеника да уппреди 

и прикаже 

разлишите 

фптпграфије. 

 Писаое есеја на 

задату тему. 

записа 

 Упптреби 

усвпјене 

лексишке 

структуре 

 Разуме текст и 

неппзнате реши 

из кпнтекста 

 Приша и 

кпнтрастнп 

прикаже 

фптпграфије 

 Пище есеј на 

задату тему 

The First Written 

Schoolwork. 

 

 Ушеници се 

припремају за 

израду првпг 

писменпг задатка. 

 Ушеници раде први 

писмени задатак. 

 Ушеници 

анализирају први 

писмени задатак. 

Ушеник је у стаоу да: 

 Успещнп 

припреми 

писмени 

задатак 

 Уради први 

писмени 

задатак 

 Успещнп 

анализира дати 

задатак 

 

Unit 8. Crime.  Упптреба ушесталих 

реши, израза и 

језишких структура 

везаних за 

Ушеник је сппспбан да: 

 Адекватнп 

кпристи 

фреквентнене 
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криминална дела. 

 Разликпваое и 

адекватнп 

кприщћеое 

неуправнпг гпвпра. 

 Разумеваое ппщтег 

смисла и 

специфишних 

инфпрмација кпје 

шита или слуща у 

јавнпм кпнтексту. 

 Ушествпваое у 

кратким 

дијалпзима. 

 Писаое 

нефпрмалнпг мејла 

са путпваоа. 

реши, изразе и 

језишке 

структуре 

(криминална 

дела, 

инфинитив /-

ing) 

 Разликује и 

адекватнп 

кпристи 

неуправни 

гпвпр 

 Разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације 

кпје шита или 

слуща  у јавнпм 

кпнтексту 

(нпвински 

шланци, вести) 

  Ушествује у 

краћим 

дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским 

темама, изнпси 

и пбразлаже 

свпје 
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мищљеое, 

препришава 

туђе реши  

 Пище 

нефпрмални 

мејл са 

путпваоа 

The Second Written 

Schoolwork. 

 Ушеници се 

припремају за 

израду другпг 

писменпг задатка. 

 Ушеници раде други 

писмени задатак. 

 Ушеници 

анализирају други 

писмени задатак. 

Ушеник је у стаоу да: 

 Успещнп 

припреми 

писмени 

задатак 

 Уради први 

писмени 

задатак 

 Успещнп 

анализира дати 

задатак 

 

Unit 9. Science.  Адекватнп 

кприщћеое 

фреквентних реши, 

израта и језишких 

структура у вези са 

технплпгијпм и 

техникпм. 

 Кприщћеое 

пасивних 

глагплских пблика и 

кпнструкција. 

Ушеник је сппспбан да: 

 Адекватнп 

кпристи 

фреквентне 

реши, изразе и 

језишке 

структуре 

(технплпгија и 

уређаји, 

прпналасци,  гл. 

кплпкације, 
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 Разумеваое ппщтег 

смисла и 

специфишних 

инфпрмација датпг 

текста. 

 Впђеое дијалпга п 

блиским темама и 

лишнпм искуству. 

 

именице са 

суфиксима ) 

 Адекватнп 

кпристи 

пасивне 

глагплске 

пблике и 

кпнструкције 

 Разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације 

текста п 

технплпгијама, 

прпјектима, 

прпналасцима,..

.   

 Ушествује у 

краћим 

дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским 

темама  и 

лишнпм 

искуству 

Revision. Final 

marks. 

Прпцеоиваое нашина 

ушеоа и стешенпг знаоа. 

Ушеник је у стаоу да: 

 прпцени нашине 

ушеоа и стешенп 

знаое 
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Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, у пару, групни. 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, интерактивне метпде, метпда рада на тексту. 

Наставна средства: учбеник са радним листпвима, аудип-визуелна средства, решник. 

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

предмета ….. 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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ЛИТЕРАТУРА: Истприја за 2. гпдину средоих струшних щкпла 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација 

са другим 

предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  И

ст
п

р
и

ја
 

   
   

  

Еврппа и свет 

пд краја 18. 

века дп Првпг 

светскпг рата 

 

 

 
 

 

Кпмпетенција за 

целпживптнп 

ушеое 

 

Кпмуникација 

 

Рад с ппдацима 

и 

инфпрмацијама 

 

 

Дигитална 

кпмпетенција 

 

 

 

Сарадоа 

 

Пдгпвпрнп 

ушещће у  

демпкратскпм 

друщтву 

 

Гепграфија 

Српски језик 

Грађанскп 

васпитаое 

Ликпвна 

култура 
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Србија, Црна 

Гпра и Срби у 

Хабзбурщкпм 

и Псманскпм 

царству пд 

краја 18. века 

дп Првпг 

светскпг рата 

 

 

  

 

Естетишка 

кпмпетенција 



93 
 

Први светски 

рат и 

ревплуције у 

Русији и 

Еврппи  
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Свет између 

Првпг и Другпг 

светскпг рата 
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Југпслпвенска 

краљевина 

 

 

  

 

Други светски 

рат 
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Свет ппсле 

Другпг 

светскпг рата 
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Југпславија 

ппсле Другпг 

светскпг рата 

  

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, групни, у пару, радипнице, дпмаћи задаци 

Наставне метпде: Мпнплпщка. Дијалпщка, илустративнп демпнстративна.... 

Наставна средства: учбеник, истпријске карте, текстпви, истпријски извпри, видеп материјали, музејски експпнати, пбилажеое 

истпријских сппменика  

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Метпдика физишкпг васпитаоа Б. Крсманпвић ,  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

Ф
 И

 З
 И

 Ч
 К

 П
   

  В
 А

 С
 П

 И
 Т

 А
 

О
 Е

 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапређеое и 

пшуваое здравља 

Утицај на правилнп 

држаое 

тела(превенција 

ппстуралних 

ппремећаја) 

Развпј и 

усаврщаваое 

Пп заврщетку теме 

ушеник ће бити у 

стаоу да: 

Примени адекватна 

средства за развпј и 

усаврщаваое 

мптпришких 

сппспбнпсти из: 

вежби пбликпваоа, 

- Ушеник 

ћежелети да се 

бави физишким 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

ппщтп ће 

сагледати ( 

детектпвати ) 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защтита живптне 

средине 

- Ликпвна култура 

- Музишка култура 
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мптпришких 

сппспбнпсти и 

теријских знаоа 

неппхпдних за 

сампстални рад на 

оима 

  

кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсти, 

гипкпсти, 

спретнпсти и 

пкретнпсти    

ппзитивне 

карактеристике 

физишке и 

сппртске 

активнпсти и 

оихпве 

ппзитивне 

утицаје на 

здравље, 

дружеое и 

дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ће 

сагледати 

негативне 

утицаје 

савременпг 

нашина живпта ( 

пущеое, дрпга, 

насиље, 

деликвентнп 

ппнащаое ) и 

свестан је да 

физишким, 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

мпгуће је 

предупредити 

негативне 

 

 

АТЛЕТИКА 

Стицаое 

мптпришких 

умеоа(вещтина) и 

тепријских знаоа 

неппхпдних за 

оихпвп усвајаое 

Мптивација ушеника 

за бављеоем 

физишким 

активнпстима 

Демпнстрира 

технику дисциплина 

из атлетике и 

гимнастике ( вежби 

на справама и тлу ) 

кпје ппседује 

вещтину, технику 

кап и вежбе из 

псталих прпгрампм 

предвиђених 

садржаја  

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мптивација ушеника 

за бављеоем 

физишким 

активнпстима 

Естетскп 

изражаваое 

ппкретпм и 

дпживљаваое 

естетских вреднпсти 

ппкрета и кретаоа 

Ппвезиваое 

мптпришких 

Пбјасни да ппкрет и 

кретаое, без пбзира 

на тп кпјпј врсти 

физишке, пднпснп 

сппртске активнпсти 

припада, има свпју 

естетску кпмппненту 

( леппта извпђеоа, 

леппта дпживљаја ) 

Ужива у извпђеоу 

ппкрета и кретаоа 
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задатака у целине 

 

 

утицаје  

- Ушеник ће 

путем физишких 

пднпснп 

сппртских 

активнпсти 

кпмуницирати са 

свпјим 

другпвима и 

уживати у 

дружеоу и 

кпнтактима 

- Ушеник ће 

дпвести у везу 

свакпдневни 

живпт и 

сппспбнпст за 

ушеое и 

практишан рад са 

физишким, 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима и 

правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник 

преппзнаје 

нетплерантнп 

ппнащаое 

свпјих другпва и 

 

 

СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

 

Увпђеое ушеника у 

прганизпвани 

систем припрема за 

щкплска такмишеоа, 

игре, сусрете и 

манифестације 

Избпр сппртских 

грана, сппртскп-

рекреативних или 

других кретних 

активнпсти кап 

трајнпг ппредељеоа 

за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Детаљније ппище 

правила сппртске 

гране за кпју 

ппказује ппсебан 

интерес – за кпју 

щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске 

принципе и 

примеоује их на 

щкплским 

сппртским 

такмишеоима и у 

слпбпднпм времену 
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реагује на оега, 

щири дух 

пријатељства, 

истрајан је у 

свпјим 

активнпстима 

- Ушеник има 

правилан пднпс 

према пкружеоу 

у кпјем вежба, 

рекреира се и 

бави се сппртпм 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнтални, групни 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнстрација 

Наставна средства: струоаше, кпзлић, вратилп, кугла, греда, преппне, лппте, рипстпл, вијаше 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да 

ће скпрп сви, а најмаое 80% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. На базишнпм нивпу налазе се темељна предметна знаоа и умеоа 

неппхпдна, какп за сналажеое у живпту, такп и за наставак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещће су маое слпжена пд пних 

са средоег и напреднпг нивпа, али тп није увек слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају средои нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пн пписује пнп щтп 

прпсешан ушеник/ушеница мпже да дпстигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещтине са пснпвнпг нивпа, и ппред тпга 

има и низ нпвих кпмпетенција. Пшекује се да ће пкп 50% ушеника/ушеница ппстићи или превазићи тај нивп. 

Напредни нивп: На трећем нивпу пписани су захтеви кпји представљају напредни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да ће пкп 

25% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су трансферна, пре свега за наставак щкплпваоа. Кпмпетенције са 
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напреднпг нивпа су пп правилу и кпгнитивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да 

анализира, уппређује, разликује, критишки суди, изнпси лишни став, ппвезује разлишита знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и 

нестандардним ситуацијама. На напреднпм нивпу ушеник ппседује све кпмпетенције са претхпдна два нивпа 

 

ЛИТЕРАТУРА:М.ЈПКПВИЋ-И.ТПМИЋ МАТЕМАТИКА12 КРУГ-БЕПГРАД 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

М
А

Т
ЕМ

А
Т

И
К

А
 

 

ТРИГПНПМЕТРИЈА 

ПРАВПУГЛПГ 

ТРПУГЛА 

 

Дефиниција 

пснпвних 

тригпнпметријских 

ф-ја Везе међу оима  

Тригпнпметријске 

идентишнпсти 

Рещаваое 

правпуглпг трпугла 

Тригпнпметријски 

круг са упптребпм 

Дефинисаое ф-ја на 

правпуглпм трпуглу 

Израшунаваое 

вреднпсти  

Примена 

идентишнпсти на 

израшунаваое 

вреднпти ф-ја угла 

Ф-је билп кпг угла са 

упптребпм 

тригпнпметријскпг 

круга 

График 

тригпнпметријских 

ф-ја и шитаое 

пспбина 

Дигитална,естетска, 

кпмуникације и 

сарадоа,рещаваое 

прпблема,рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама, 

предузимљивпст 

пријентисана ка 

предузетнищтву 

Рашунарствп и 

инфпрматика 

Предмети 

екпнпмске групе 

предмета- 

рашунпвпдствп, 

пснпви и ппслпвна 

екпнпмија. 

Хптелијерствп и 

гепграфија 

 

 

СТЕПЕНПВАОЕ И 

КПРЕНПВАОЕ 

 

Пбнављаое и 

прпщириваое 

знаоа п 

степенпваоу и 

Разумеваое 

пперација са 

степенима са 

целпбрпјним 
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кпренпваоу 

Веза између степена 

и кпрена 

Раципналисаое 

именипца разлпмка 

Ппјам кпмплекснпг 

брпја, оегпв 

кпнјугат и мпдуп 

кпефицијентпм и 

упптреба у рашуну 

Разумеваое 

пперација са 

кпренима и оихпва 

веза са степенима са 

раципналним 

експпнентпм 

Раципналисаое 

именица разлпмка 

збпг једнпставније 

упптребе 

Дефинисаое 

имагинарне 

јединице и 

кпмплекснпг брпја 

Пперације са 

кпмплексним 

брпјевима 

Ппјам кпнјугата и 

упптреба за будуће 

 

ФУНКЦИЈА И 

ГРАФИК ФУНКЦИЈЕ 

 

Уппзнаваое 

пспбина функције 

Читаое пспбина 

функције са графика 

Предствљаое 

ппдатака и анализа 

на пснпву графика 

функције 

 

Навпди примере 

функција 

Да пдреди знак и 

интервале 

мпнптпнпсти 

функције 

Да пдреди 

екстремне 
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 вреднпсти функције 

Да шита график и 

кпристи пспбине у 

анализи прпблема 

 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

ФУНКЦИЈА 

 

Уппзнаваое са 

ппјмпм квадратне и 

једнашине вищег 

степена и нашина за 

рещаваое исте 

Прирпда рещеоа 

квадратне једнашине 

и брпј рещеоа 

Растављаое 

квадратнпг тринпма 

Анализа и упптрба 

графика квадратне 

функције 

Рещаваое 

једнпставније 

квадратне 

неједнашине 

Пптпуна и непптпуна 

квадратна једнашина 

и ппступак за 

рещваое 

Прирпда рещеоа ј-

не 

Виетпве фпрмуле са 

упптребпм 

Растављаое 

кваратнпг тринпма и 

упптреба за 

рещаваое ј-не и 

нула ф-је 

Цртаое графика 

квадратне ф-

је,шитаое пспбина 

са графика 

 

 

ППЛИЕДРИ И 

ПБРТНА ТЕЛА 

 

 

Прпщириваое 

пснпвних знаоа п 

пплиедрима и 

пбртним телима 

Схватаое пснпвних 

релација у прпстпру 

Разумеваое 

ппврщине и 

Ушеник треба да зна 

да  израшуна пбим и 

ппврщину лика у 

равни 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину 

пплиедра 
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запремине 

пплиедара и пблих 

тела 

Кприщћеое 

стешених знаоа п 

израшунаваоу 

ппврщина и 

запремина на 

кпнкретне примере 

у пракси 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину пблпг 

тела 

Да израшуна 

ппврщину и 

запремину тела 

насталпг рптацијпм 

неке ппврщине 

Пснпвни нивп:преппзнаваое пснпвних елемената и рещаваое једнпставних примера уз сугестију 

Средои нивп:сампстална израда прпблема уз мпгуће пбјащоеое 

Напредни нивп:сампстална израда прпблема уз пбјащоеое,врщоашку едукацију и напредпваое 

Пблици рада:фрпнтални,групни,индивидуални 

Наставне метпде:мпнплпщка,дијалпщка,хеуристишка 

Наставна средства:збирка,калкулатпр,график 

 

ЛИТЕРАТУРА: Гепграфија Србије – учбеник за средое щкпле (М. Бубалп-Живкпвић, Б. Ђершан, Д. Максимпвић) 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Г

 

Е 
П

 Г
 Р

 А
 Ф

 И
 Ј

 А
 

Увпд у гепграфију Стицаое знаоа п 

предмету и пднпсу 

гепграфије и других 

прирпдних и 

друщтвених наука 

Разликује прирпдне 

и друщтвене 

елементе 

гепграфскпг 

прпстпра и 

преппзнаје знашај и 

практишну примену 

1. Кпмпетенција за 

целпживптнп ушеое 

2. Кпмуникација 3. 

Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 4. 

Дигитална 

кпмпетенција 5. 

Истприја, Српски 

језик и коижевнпст, 

биплпгија, физика, 

хемија 
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гепграфских 

сазнаоа 

Рещаваое прпблема 

6. Сарадоа 7. 

Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 8. 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 9. 

Пдгпвпран пднпс 

према пкплини 10. 

Естетишка 

кпмпетенција 11. 

Предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савремене 

кпмппненте 

гепграфскпг пплпжаја 

Србије 

Прпщириваое знаоа 

п пплпжају Србије на 

Балканскпм 

пплупстрву и Еврппи 

Разуме државнп 

уређеое Србије, 

лпцира на карти 

пплпжај и велишину 

Србије и дефинище 

ппјам Југпистпшна 

Еврппа 

Прирпдни ресурси 

Србије и оихпв 

екпнпмскп-

гепграфски знашај 

Стицаое знаое п 

прирпди Србије и 

оенпм утицају на 

живпт и привреду 

људи. Сагледаваое 

физишкп-гепграфских 

кпмппнената прпстпра 

Србије и разумеваое 

оихппвпг знашаја за 

живпт људи 

Упшава геплпщки 

састав Србије, 

лпцира гептехтпнску 

структуру Србије, 

мпже да ппище 

ппстанак Панпнскпг 

басена и пдреди 

планинску пбласт. 

Мпже да пбјасни 

елементе и фактпре 

климе, кап и да 

разликује климатске 

типпве у Србији 

Станпвнищтвп Србије Прпщириваое знаоа 

п демпграфскпм 

развпју и расппреду 

станпвнищтва у 

Србији. Фпрмираое 

свести п негпваоу 

наципналнпг и 

културнпг идентитета 

Пписује кретаое 

станпвнищтва и 

теритпријални 

размещтај, навпди 

фактпре кпји 

услпвљавају 

прпмене 

станпвнищтва, 
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пбјащоава 

структуру 

станпвнищтва у 

Србији, кап и 

демпграфске 

прпблеме и 

пппулаципну 

пплитику Србије. 

 

 

Насеља Србије 

 

Прпщириваое знаоа 

п насељима и 

фактприма оихпвпг 

развпја, упшаваое 

трансфпрмације 

насеља и оихпвих 

мрежа и система 

Дефинище ппјам 

насеља, пбјащоава 

ппстанак, развпј и 

размещтај насеља, 

лпцира градске 

центре Србије, 

разликује врсте, 

функције и типпве 

насеља. 

Привреда Србије Прпщириваое знаоа 

п привреди Србије и 

сагледаваое 

пптенцијала и 

мпгућнпсти Србије за 

оену кпнкурентнпст у 

светскпј привреди 

Анализира утицај 

прирпдних и 

друщтвених 

шинилаца на 

услпвљенпст развпја 

и размещтаја 

привреде Србије 

Регипналне целине 

Србије 

Стицаое и 

прпщириваое 

гепграфских знаоа п 

регипналним 

целинама Србије и 

сагледаваое оихпвих 

Дефинище ппјам 

регије и прави 

картпграфски 

преглед 

регипналних целина 

Србије 
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специфишнпсти 

 

 
 

Србија и савремени 

прпцеси у Еврппи и 

Свету 

 

Стицаое и 

прпщириваое 

гепграфских знаоа п 

савременим 

пплитишким и 

екпнпмским 

прпцесима у Еврппи и 

Свету и ствараое 

реалне слике п Србији 

у светским размерама 

и савременим 

међунарпдним 

прпцесима 

Дефинище ппјмпве: 

прпцес интеграције, 

глпбализација и 

друге. Лпцира на 

карти Еврппе земље 

шланеице ЕУ, уме да 

пбјасни услпве кпје 

Србија треба да 

испуни да би 

ппстала шлан 

заједнице. Уме да 

ппище истпријат 

развпја Светске 

банке и УН 

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални, индивидуални, рад у групама 

Наставне метпде:мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана, рещаваое прпблема 

Наставна средства:карта, учбеник, нема карта 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: ГЕ.1.3.1. ппзнаје пснпвне ппјмпве п станпвнищтву и насељима и упшава оихпв прпстпрни расппред ГЕ.1.3.2. дефинище 
ппјам привреде и преппзнаје привредне делатнпсти и привредне гранеГЕ.1.4.1. преппзнаје пснпвне прирпдне и друщтвене пдлике 
наще државе 
Средои нивп: ГЕ.2.1.1. пдређује стране света у прпстпру и на гепграфскпј карти ГЕ.2.1.2. пдређује пплпжај места и ташака на гепграфскпј 
карти, ГЕ.2.1.4. приказује ппнуђене гепграфске ппдатке на немпј карти картпграфским изражајним средствима (бпјама, линијама, 
прпстим гепметријским знацима, симбплишким знацима...), графикпм, табелпм и схемпм 
ГЕ.2.3.1. разликује и пбјащоава кретаое станпвнищтва (прирпднп и механишкп) и структуре станпвнищтва ГЕ.2.3.2. именује 
међунарпдне прганизације у свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст...) 
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ЛИТЕРАТУРА: Direkt 2, Учбеник и радна свеска , Немашки језик за други разред гимназије и средоих струшних щкпла, щеста гпдина 

ушеоа,  Klett 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

 

 

Ferien: Meer und 

mehr... 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме пдмпр и путпваоа. 

Ппдстицаое ушеника да 

сампсталнп ступа у 

кратке разгпвпре и 

размеоује 

инфпрмације у пквиру 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

исприша какп је прпвеп 

распуст и интервјуище друга 

п истпј теми, ппище места 

кпја је ппсетип, временске 

прилике, дискутује п 

мпгућим нашинима 

летпваоа и изнесе свпј став 

на тему пдмпра. 

Кпмпетенција за 

сарадоу: 

Ушеник  активнп 

слуща и ппставља 

релевантна 

питаоа. 

Кпнтструктивнп, 

аргументпванп и 

креативнп 

дппринпси раду у 

Српски језик и 

коижевнпст 

Гепграфија 

Ликпвна култура 

Грађанскп 

васпитаое 

Биплпгија 

Инфпрматика 

Енглески језик 

ГЕ.2.4.1. пписује прирпдне и друщтвене пдлике наще државе и навпди оене гепграфске регије ГЕ.2.4.2. пписује прирпдне и друщтвене 
пдлике кпнтинената и навпди оихпве гепграфске регије 
Напредни нивп: ГЕ.3.1.1. дпнпси закљушке п прпстпрним (тпппграфским) и каузалним везама гепграфских шиоеница-пбјеката, ппјава, 

прпцеса и пднпса на пснпву анализе гепграфске карте ГЕ.3.2.2. пбјащоава физишкп-гепграфске закпнитпсти у гепграфскпм пмпташу 

(климатску и бипгепграфску зпналнпст) и навпди мере за оегпву защтиту, пбнпву и унапређиваое ГЕ.3.3.1. пбјащоава утицај прирпдних 

и друщтвених фактпра на развпј и размещтај станпвнищтва и насеља ГЕ.3.3.2. пбјащоава утицај прирпдних и друщтвених фактпра на 

развпј и размещтај привреде и привредних делатнпсти ГЕ.3.4.1. пбјащоава гепграфске везе (прпстпрне и каузалне, директне и 

индиректне) и закпнитпсти (ппщте и ппсебне) у нащпј земљи и уме да издвпји гепграфске регије ГЕ.3.4.2. пбјащоава гепграфске везе 

(прпстпрне и каузалне, директне и индиректне) и закпнитпсти (ппщте и ппсебне) у Еврппи и уме да издвпји гепграфске регије ГЕ.3.4.3. 

пбјащоава гепграфске везе (прпстпрне и каузалне, директне и индиректне) и закпнитпсти (ппщте и ппсебне) на ваневрппским 

кпнтинентима и уме да издвпји гепграфске регије 
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теме. Псппспбљаваое 

ушеника да ппище свпј 

пдмпр. 

групи. 

Кпмпетенција за 

кпмуникацију: 

Ушеник уме јаснп 

(усменп и 

писменп)  да 

искаже пдређени 

садржај. Негује 

културу дијалпга, 

изражава свпје 

ставпве, 

мищљеоа и 

псећаоа на 

ппзитиван и 

аргументпван 

нашин. Сппспбан 

је да кпмуницира 

путем интернета 

и телефпна и 

уважава 

сагпвпрника. 

Кпмпетенција за 

целпживптнп 

ушеое: 

Ушеник уме да 

прпцени степен у 

кпм је пвладап 

градивпм. 

Разликује 

шиоенице пд 

Ereignisse und 

Fakten am Beginn 

des neuen 

Jahrtausends 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме разлишити 

дпгађаји кпји су 

пбележили ппшетак 

нпвпг века. 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппище и 

испланира пдређени 

дпгађај.Псппспбљаваое 

ушеника да преприша 

бипграфију неке 

ппзнате лишнпсти. 

 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

ппище пдређени дпгађај и 

интервјуище друга п  тпме, 

испланира рпђенданску или 

неку другу забаву, преприша 

бипграфију неке ппзнате 

лишнпсти. 

 

Was tust du für 

deine Gesundheit? 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме здравље. 

Псппспбљаваое 

ушеника да наведе 

делпве тела,щта га бпли 

и да разгпвара п теми 

здравље. Ппдстицаое 

критишкпг мищљеоа и 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

наведе делпве тела, да 

разгпвара п теми 

здравље,ппище щта пн ради 

за свпје здравље и друга 

пита истп,зампли и да 

савете за здрав живпт. 
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изнпщеоа свпг става 

кпд ушеника у пквиру 

теме здрав живпт. 

ставпва, 

верпваоа и 

мищљеоа. Уме 

да кпнструище 

знаое, активнп 

пдваја ппзнатп пд 

неппзнатпг, битнп 

пд небитнпг. 

Ушеник ефикаснп 

кпристи 

разлишите метпде 

ушеоа , 

прилагпђава их 

прирпди градива 

и циљевима 

ушеоа. 

Кпмпетенција за 

пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву: 

Ушеник активнп, 

кпмпетентнп и 

критишки 

ушетсвује у 

демпкраткспм 

друщтву. Развија 

тплеранцију, 

ппщтује разлике, 

ппзнаје друге 

 

Ein Unfall 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме несрећа. 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

сапбраћајну или неку 

другу несрећу. 

Ппдстицаое критишкпг 

мищљеоа и изнпщеоа 

свпг става кпд ушеника у 

пквиру теме сапбраћај. 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

извещтава п сапбраћајнпј 

или некпј другпј 

несрећи,кпристи план 

впжое, изнесе свпј став п 

преднпстима и манама 

разлишитих сапбраћајних 

средстава и нашина 

путпваоа. 
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културе и активнп 

ушествује у 

живпту щкпле. 

Кпмптетенција за 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу: 

Ушеник се бави 

сппртпм, 

сппспбан је да 

пружи прву 

ппмпћ, впди 

рашуна п 

правилнпј 

исхрани. 

Дигитална 

кпмпетенција: 

Ушеник уме да 

сигурнп и 

критишки 

упптребљава 

електрпнске 

медије приликпм 

ушеоа, 

кпмуницираоа и 

у слпбпднпм 

времену. 

 

 

 

Menschen wie du 

und ich (?) 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

ппище разлишите ппзнате 
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 структурама у пквиру 

теме људи. 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

ппзнате или пспбе из 

свпг пкружеоа. 

Уппзнаваое ушеника са 

кпмадима пдеће и 

псппспбљаваое 

ушеника да се снађе у 

прпдавници гардерпбе 

приликпм куппвине. 

или лишнпсти из свпг живпта 

(физишки и 

карактернп),изнесе свпје 

мищљеое п оима,наведе 

кпмаде пдеће и снађе се у 

прпдавници пдеће 

приликпм куппвине. 

 

 

Partnerschaften 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме партнерски 

пднпси. 

Псппспбљаваое 

ушеника да разуме 

лишне пгласе,да ппище 

људе. Пхрабриваое 

ушеника да ппище свпг 

идеалнпг партнера. 

Ппдстицаое ушеника да 

изнесе свпј став п 

разлишитим нашинима 

живпта и живптним 

избприма. 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

разуме и кпристи садржај 

лишних пгласа,гпвпри п 

карактерним пспбинама 

људи,изнесе свпј став на 

питаое „Какп изгледа твпј 

идеалан 

партнер/партнерка?“,наведе 

хпрпскппске знаке и 

дискутује и изнесе свпј став 

п разлишитим нашинама 

живпта. 
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Jobs und Berufe 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме ппсап и занимаое. 

Псппспбљаваое 

ушеника да ппище 

разлишита занимаоа и 

наведе оихпве 

преднпсти и 

мане.Псппспбљаваое 

ушеника да разуме пглас 

за ппсап и на исти 

пдгпвпри.Пхрабриваое 

ушеника да представи 

свпје планпве за 

будућнпст и ппище 

свпје идеалнп 

занимаое. 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

наведе преднпсти и мане 

пдређених занимаоа,ппище 

свпје идеалнп 

занимаое,представи свпје 

планпве за 

будућнпст,разуме пглас за 

ппсап и на исти пдгпвпри. 

  

 

 

Zukunftsvisionen 

 

Уппзнаваое са  

најпснпвнијим 

впкабуларпм и језишким 

структурама у пквиру 

теме будућнпст. 

Псппспбљаваое 

ушеника да гпвпри п 

свпјим планпвима за 

будућнпст и изнесе 

свпје жеље и наде. 

Пхрабриваое ушеника 

Пп заврщенпј теми/пбласти 

ушеник ће бити у стаоу да 

гпвпри п свпјим планпвима 

за будућнпст,изнесе свпја 

предвиђаоа п будућнпсти у 

свету генералнп,гпвпри п 

свпјим жељама и 

надама,друга пита за 

исте,ппище свпју 

прпщлпст,садащопст и 

будућнпст. 
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да приша п свпјпј 

прпщлпсти,садащопсти 

и будућнпсти. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални рад, Рад у групи, Рад у пару, Пленум, Фрпнтални рад 

Наставне метпде: Мпнплпщка, Дијалпщка, Хеуристишка, Рад са коигпм, Метпда сампсталнпг рада, Презентација 

Наставна средства: Коига, Табла, Креда, Це-де, Кппије 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Слущаое: Ушеник схвата смисап краће сппнтане интеракције између двпје или вище сагпвпрника у лишнпм, пбразпвнпм и 

јавнпм кпнтексту. 

                             Гпвпр: Ушеник пписује блискп пкружеое (пспбе, предмете, места, активнпсти,дпгађаје) 

Средои нивп: Читаое: Ушеник разуме ппщти смисап и релевантне инфпрмације у текстпвима п блиским темама из пбразпвнпг и јавнпг 

кпнтекста. 

                            Писаое: Ушеник пище према упутству дескриптивне и наративне текстпве п разнпврсним темама из пбласти лишних 

интереспваоа и искуства. 

                                             Ушеник пище прегледан и разумљив текст у кпме су правппис, интерпункција и прганизација углавнпм дпбри. 

Напредни нивп: Ушеник разуме целпкупни репертпар граматишких структура и активнп кпристи све упбишајене граматишке структуре. 
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ЛИТЕРАТУРА:  Агенцијскп и хптелијерскп ппслпваое за други разред угпститељскп-туристишке щкпле, Jпван Пппеску, Мипдраг 

Никплић, Бпјан Зешевић, Завпд за учбенике, Бепград, 2015 

Предмет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са другим 

предметима 

Агенцијскп 

и 

хптелијерск

п 

ппслпваое 

 

Ппслпвна 

кпмуникациј

а 

 

- Уппзнаваое 

ушеника са 

правилима ппслпвне 

кпмуникације; 

- Псппспбљаваое 

ушеника за 

кпмуницираое са 

гпстима / туристима. 

Пп заврщетку мпдула 

ушеник ће бити у стаоу да: 

- свпј изглед 

прилагпди 

захтевима 

примерене 

ппслпвне 

дптеранпсти; 

- ппнаща се схпднп 

ппслпвнпј 

ситуацији; 

- ппзнаје правила 

ппслпвнпг бпнтпна 

у туризму; 

- ппздравља гпсте; 

- пслпвљава гпсте; 

- разликује типпве 

кпмуникације; 

- реагује на жалбе 

гпста; 

- кпмуницира са 

гпстима; 

- кпмуницира 

ппсредствпм 

- Рад са 

ппдацима и 

инфпрмацијама 

- Дигитална 

кпмпетенција 

- Кпмпетенција 

за целпживптнп 

ушеое 

- Вещтина 

кпмуникације 

- Рещаваое 

прпблема 

- Вещтина 

сарадое 

 

- Пснпви туризма и 

угпститељства 

- Пснпви екпнпмије 

- Екпнпмика и 

прганизација 

туристишких 

предузећа; 

- Ппслпвна 

кпресппнденција; 

- Туристишка 

гепграфија; 

- Психплпгија у 

туризму; 

- Финансијскп 

ппслпваое; 

- Маркетинг у 

туризму и 

угпститељству; 

- Истприја 

уметнпсти; 

- Предузетнищтвп; 

- Прпфесипнална 

пракса. 
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телефпна и 

интернета; 

- реагује на жеље 

(пптребе) гпста; 

- разликује културу и 

традицију 

ппхпђеоа са 

нарпдима; 

- ппказује љубазнпст 

и предусретљивпст 

у ппхпђеоу са 

гпстпм. 

Хптелијерск

п ппслпваое 

- Уппзнаваое 

ушеника са 

хптелијерски

м 

ппслпваоем; 

- Псппспбљав

аое ушеника 

за рад на 

рецепцији 

хптела. 

- разликује хптелске 

услуге; 

- ппзнаје екпнпмске 

шинипце ппслпваоа 

хптела; 

- пписује технику 

ппслпваоа у 

хптелу; 

- ппзнаје 

прганизацију и 

технику ппслпваоа 

хптелских служби; 

- саставља угпвпр п 

затраженпј и 

пптврђенпј 

резервацији, п 

алптману и 

фикснпм  закупу; 
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- ппзнаје нашине 

резервације 

хптелских услуга; 

- резервище 

хптелске услуге; 

- навпди хптелске 

резерваципне 

системе; 

- ппздрави гпста; 

- испрати гпста дп 

спбе; 

- ппкаже гпсту 

нашине упптребе 

ппреме у спби; 

- евидентира 

хптелске гпсте у 

ппслпвне коиге и 

пбрасце; 

- ппзнаје хптелску 

легитимацију и рум 

статус; 

- пбјасни нашине 

плаћаоа хптелскпг 

рашуна; 

- врщи меоашке 

ппслпве; 

- ппзнаје калкулације 

у хптелскпм 

ппслпваоу; 

- ппзнаје нашине за 
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рещаваое жалби 

гпстију; 

- ппище пбраћаое 

специјалним 

гпстима (титула), 

- врщи 

прпслеђиваое 

ппщиљке за и у име 

гпста; 

- рещава прпблеме 

настале тпкпм 

бправка гпста у 

хптелу; 

- врщи ппслпве пп 

налпгу гпста; 

- дефинище 

пдгпвпрнпст у 

хптелијерству; 

- разликује врсте 

пдгпвпрнпсти у 

хптелијерству; 

- преппзна 

пдгпвпрнпст за 

щтету кпја се 

нашини гпсту; 

- примеоује 

ппслпвне пбишаје; 

- дефинище 

псигураое; 

- ппзнаје угпвпр п  
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псигураоу; 

- пписује врсте 

псигураоа; 

- ппхпди се према 

ВИП гпстима; 

- изради статистишке 

извещтаје. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнтални, групни, рад у парпвима, индивидуални и тимски. 
 
Наставне метпде: мпнплпщкп – дијалпщка, текст – метпда, метпда практишних радпва, метпда демпнстрације и писани радпви. 
 

Наставна средства: текстуелна, визуелна, аудип-визуелна, ппмпћнп-технишка. 

 

ЛИТЕРАТУРА: Исхрана  (Никплић Мира , Трбпвић Бранка , Банкпвић - Паунпвић Слпбпданка) 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

И
С

Х
Р

А
Н

А
 

 

Хранлљиве материје 

 

Стицаое знаоа п 

хранљивим 

материјам и 

енергетскпј 

вреднпсти живптних 

намирница.  

Разликује ппјмпве 

хране и оихпве 

улпге; пбјасни улпгу 

ппјединјих 

хранљивих материја 

у прганизму; 

израшуна енергетску 

вреднпст ппјединих 

намирница. 

Знашај правилен 

исхране и 

пдгпварајуће 

прераде хране за 

пшуваое здравља.  

Здравствена 

култура,  

Хемија 

 

Правилан исхрна 

Стицаое знаоа п 

принципима 

Наведе принципе 

правилне исхране; 
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 правилне исхране и 

пптребама у 

исхрани. 

Пбјасни ппследице 

неправилне 

исхране; Израшуна 

индекс ухраоенпсти 

Квареое намирница 

и кпнзервираое 

 

 

 

Стицаое пснпвних 

знаоа п квареоу 

намирница и 

метпдама 

кпнзервираоа. 

 

 

Набрпји најшещће 

узрпке квареоа 

намирница; наведе 

нашине пшуваоа 

намирница; ппщте 

метпде 

кпнзервисаоа 

намирница 
 

 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Тепријска настава 

Наставне метпде: Настава се реализује у ушипници  

Наставна средства: Табла, креда...ППТ 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник је у стаоу да, уз ппмпћ наставника, преппзна пснпвне ппјмпве и садржаје предметне јединице. 

Средои нивп: Ушеник је у стаоу  да ,уз ппмпћ наставника , дефинище и пбјасни већину ппјмпва наставне јединице. 

Напредни нивп: Ушеник схвата сущтину и  у стаоу је  да сампсталнп дефинище и наведе кпнкретне примере из неппсредне пкплине.    
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ЛИТЕРАТУРА:  Впдиш за наставнике „Грађанскп васпитаое“ за други разред средое щкпле. Група аутпра. Бепград, 2002; Интернет 

сајтпви  адекватнп пдабрани у складу са датпм темпм. 

Предмет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са другим 

предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ГР

А
Ђ

А
Н

С
К

П
 В

А
С

П
И

ТА
О

Е 
 

Пснпвни 

ппјмпви 

 

 

-Стицаое знаоа п 

пснпвним 

ппјмпвима везаним 

за људска и дешја 

права и стицаое 

знаоа п разликама  

и карактеристикама 

пснпвних ппјмпва 

(права, пптреба, 

закпна и вреднпсти) 

-Стицаое знаоа и 

уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним правима 

и правилима у 

ушипници 

Ушеник упшава и разуме 

разлике између пптребе и 

права; схвата пднпсе између 

права и закпна;  схвата пднпс 

између права и вреднпсти; 

утврђује и зна неппхпдна 

права и правила у ушипници. 

 Кпмпетенције за 

целпживптнп 

ушеое 

 Кпмуникација 

 Рад с ппдацима 

и 

инфпрмацијама 

 Дигитална 

кпмпетенција 

 Рещаваое 

прпблема 

 Сарадоа 

 Пдгпвпрнп 

ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 

 Предузимљивпс

т и 

предузетнишка 

кпмпетенција 

 Психплпгија 

 Вещтине 

кпмуникације 

 Спциплпгија 

 Устав и права 

грађана 

 Култура 

језишкпг 

изражаваоа 

 Српски језик и 

коижевнпст 

 Истприја 

 

 

 

Врсте права и 

пднпси међу 

правима 

 

-Уппзнаваое 

ушеника са врстама  

права и оихпвпм 

прирпдпм 

(универзалнпст, 

целпвитпст, 

недељивпст) 

Ушеник зна врсте права и 

пднпс међу правима; зна 

пснпвне инфпрмације п 

Конвенцији о правима 

детета; схвата мпгуће 

нашине рещаваоа ситуација 

у кпјима дплази дп сукпба 
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-Стицаое знаоа п 

Кпнвенцији п 

правима детета и 

међунарпдним 

дпкументима п 

защтити права 

-Стицаое знаоа п 

сукпбу права и 

нашинима    

оихпвпг рещаваоа 

права; преппзнаје и 

селектује  шланке у кпјима се 

гпвпри п људским и дешијим 

правима. 

Права и  

пдгпвпрнпсти 

-Сагледаваое 

знашаја лишнпг 

ангажпваоа у 

защтити сппствених 

права и права 

других људи 

-Стицаое знаоа п 

разлишитим 

типпвима 

пдгпвпрнпсти 

пдраслих 

-Уппзнаваое са 

улпгама пдраслих у 

ппщтпваоу права 

детета 

-Уппзнаваое са 

расппређиваоем 

пдгпвпрнпсти међу 

разлишитим 

категпријама 

Ушеник упшава ппстпјаое 

пдгпвпрнпсти свих пдраслих 

за ппщтпваое права деце и 

младих;  преппзнаје и 

разликује  разлишите типпве 

пдгпвпрнпсти пдраслих. 

Ушеник схвата ппвезанпст 

пдгпвпрнпсти за ппщтпваое 

права детета и улпге кпју 

пдрасли има (специфишнпсти 

пдгпвпрнпсти рпдитеља, 

наставника, заппслених у 

медијима, заппслених у 

државним прганима...). 

Ушеник зна и преппзнаје 

нашине расппређиваоа 

пдгпвпрнпсти међу 

разлишитим категпријама 

пдраслих;  развија  свест п 

лишнпј пдгпвпрнпсти за 
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пдраслих 

 

 

 

 

 

 

 

 

пствариваое свпјих и 

ппщтпваое права других;  

Крщеое и 

защтита 

права 

 

 

-Стицаое знаоа п 

нашинима крщеоа 

дешјих права 

-Уппзнаваое 

ушеника са 

нашинима и 

механизмима 

защтите права 

Ушеник преппзнаје нашине 

крщеоа дешјих права;  схвата 

нашине защтите дешијих 

права и примеоује стешена 

знаоа у свакпдневнпм 

живпту. 

Планираое и 

извпђеое 

акције  

 

 

-Ппдстицаое 

ушеника на     

активну 

партиципацију у 

живпту щкпле 

-Развијаое вещтина 

планираоа акција 

 

Ушеник идентификује 

прпблеме у свпјпј лпкалнпј 

заједници и щкпли; 

предлаже активнпсти и 

дискутује п оима са псталим 

шланпвима групе; сарађије са 

шланпвима групе и ушествује 

у дпнпщеоу пдлука; развија 

активан  став  и спремнпст  

за ангажпваое у акцијама у 

кприст дешјих права. 

  Фпрмулище циљеве и 

кпраке акције и примеоује 
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технике ефикаснпг 

планираоа акција. 

 Ппкреће активнпсти, прати 

их и пцеоује. 

Представља путем јавне 

презентације план и 

резултате акције. 

 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

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

Наставне метпде: радипнишарске метпде рада 

Наставна средства: радни задаци, интернет, прпјектпр и кпмпјутер, презентације, филмпви, ппстери и панпи, нпвински шланци 

 

ЛИТЕРАТУРА: Библија, дидактишки материјал  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

В
ер

ск
а 

 н
ас

та
ва

 (
 п

р
ав

п
сл

ав
н

и
 

ка
ти

хи
зи

с)
 

 

Увпд 

 

 Уппзнаваое ушеника са 

садржајем предмета, 

планпм и прпгрампм и 

нашинпм реализације 

наставе Правпславнпг 

катихизиса; 

 Устанпвити каква су 

знаоа стекли и какве 

ставпве усвпјили ушеници 

у претхпднпм 

мпћи да сагледа 

садржаје кпјима ће се 

бавити 

настава Правпславнпг 

катихизиса у тпку 2. 

гпдине 

средопщкплскпг или 

гимназијскпг 

пбразпваоа; 

• мпћи да упши каквп је 

Ушеник уме да 

прпцени степен у 

кпм је пвладап 

градивп. 

Кпристи разлишите 

метпде ушеоа. 

Изражава свпје 

ставпве и мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдређени садржај ( 

Српски језик 

Истприја 

Ликпвна култура 

Гепрафија 

Спциплпгија 
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щкплпваоу. 

 

оегпвп предзнаое из 

градива Правпславнпг 

катихизиса пбрађенпг 

у претхпднпм разреду 

щкплпваоа. 

усменп и писанп).  

Прпцеоује 

ппузданпст 

ппдатака. 

 

Ствараое Света 

и Чпвека 

 

Пмпгућити ушеницима да 

стекну неппхпднп знаое 

да узрпк ппстпјаоа света 

јесте лишнпсни Бпг Кпји 

слпбпднп из љубави 

ствара свет; 

 Развијаое свести кпд 

ушеника п ствараоу 

шпвека пп „икпни и 

ппдпбију Бпжјем“, 

пднпснп кап слпбпдне 

лишнпсти сппспбне за 

љубав према другпм 

бићу; 

 Псппспбити ушенике за 

разумеваое да је свет и 

све щтп је у оему, 

ствпренп за вешнпст, да 

буде пришасник вешнпг 

Бпжјег живпта; 

 Предпшити ушеницима 

шиоеницу да је шпвек пд 

Бпга призван да управља 

целим светпм и да га 

принпси Бпгу, те да се у 

мпћи да интерпретира 

ушеое Цркве п 

ствараоу света; 

 мпћи да пбјасни да је 

шпвек икпна Бпжја затп 

щтп је слпбпдан; 

 мпћи да пбјасни да је 

шпвек ппдпбије Бпга 

затп щтп је сппспбан за 

заједницу; 

 мпћи да пбјасни да је 

Бпг ствприп свет са 

циљем да вешнп живи 

у заједници са Оим; 

 бити ппдстакнут да 

прпсуђује п смислу 

ппстпјаоа шпвека и 

света; 

 мпћи да разликује 

пспбенпсти ствпренпг 

и 

нествпренпг; 

 мпћи да развија 

пдгпвпрнпст за 

сппствени 
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тпј заједници пбпжи и 

шпвек и свет. 

живпт и живпт других; 

 мпћи да преиспитује 

и вреднује сппствени 

пднпс према Бпгу, 

другпм шпвеку и према 

твпревини Бпжјпј. 

 

Прарпдитељски 

грех 

Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое 

прарпдитељскпг греха на 

пснпву библијскпг 

сведпшанства, тумашеоа 

Светих Птаца и ушеоа 

Цркве; 

 Ушеницима предпшити 

да 

се шпвекпв прпмащај 

(грех) састпји у пдвајаоу 

шпвека и света пд Бпга; 

 Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

спасеое кап 

превазилажеое смрти и 

задпбијаое вешнпг 

живпта, јесте ппвратак у 

заједницу с Бпгпм. 

 

 

 

 мпћи да пбјасни у 

шему се састпји 

прарпдитељски грех; 

 мпћи да сагледа 

ппследице 

прарпдитељскпг 

греха и нашин оихпвпг 

превазилажеоа; 

 мпћи да пбјасни 

каква је улпга шпвека у 

пствариваоу 

назнашеоа света; 

 мпћи да прпсуди п 

важнпсти ушествпваоа 

у 

литургијскпм сабраоу 

за сппственп спасеое; 

 бити ппдстакнут да 

се пдгпвпрније пднпси 

према прирпди; 

 мпћи да стекне увид 

у лишну пдгпвпрнпст за 

свпје ппступке; 

 мпћи да упши знашај 
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ппкајаоа за свпје 

спасеое. 

 

Свещтена 

истприја 

спасеоа ( пд 

Адама дп 

Израиља) 

 

Пмпгућити ушеницима 

разумеваое да се Стари 

Завет у главним цртама, 

перипдима, лишнпстима 

и 

дпгађајима мпже 

ппсматрати кап праслика 

и најава нпвпзаветних 

дпгађаја; 

Пмпгућити ушеницима да 

стекну знаое п 

истпријскпм тпку 

пствареоа Бпжјег плана п 

свету; 

 Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

се у лишнпсти Исуса 

Христа испуоава пнп 

щтп је пткривенп и 

решенп у Старпм Завету; 

 Предпшити ушеницима у 

шему се састпји разлика 

између Цркве кап 

бпгпшпвешанске 

заједнице 

и других пблика људских 

заједница; 

 Предпшити ушеницима 

мпћи да упши да се Бпг 

у Старпм и Нпвпм 

Завету пткрива кап 

лишнпст и да ппзива 

шпвека у заједницу са 

Оим; 

 мпћи да, на примеру 

Каина и Авеља, 

закљуши 

да је свакп убиствп – 

братпубиствп; 

 мпћи да, на примеру 

Нпја, схвати знашеое 

ппјма праслика Христа 

и Цркве кап места 

спасеоа; 

 мпћи да, на примеру 

Вавилпнске куле, 

схвати 

да ни једна људска 

заједница мимп Бпга 

не 

впди пствареоу 

шпвекпвпг назнашеоа; 

 мпћи да разуме да је 

пткривеое Аврааму 

ппшетак пствариваоа 

Цркве у истприји; 
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да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире лишнпст 

Месије Кпји сабира и 

избавља нарпд Бпжји. 

 бити свестан да је за 

бпгпппзнаое 

неппхпдан 

лишан сусрет са Бпгпм; 

 мпћи да разуме да је 

пбећаое пптпмства 

датп 

Аврааму духпвнпг 

карактера. 

 

Свещтена 

истприја 

спасеоа ( пд 

Мпјсија дп 

Христа) 

Старпзаветна 

ризница 

 

Пружити ушеницима 

пснпв за разумеваое да 

је 

целпкупан садржај 

старпзаветне месијанске 

мисли пстварен тек у 

Нпвпм Завету у лишнпсти 

Гпсппда Исуса Христа; 

 Предпшити ушеницима 

да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире лишнпст 

Месије Кпји сабира и 

избавља нарпд Бпжји; 

 Уппзнати ушенике са 

знашајем старпзаветнпг 

празнпваоа Пасхе кап 

праслике мплитвенпг 

сећаоа на Христпвп 

Страдаое, Васкрсеое и 

Други дплазак; 

знати да је 

старпзаветна вера – 

вера у једнпга 

Бпга; 

 мпћи да пбјасни нека 

пд старпзаветних 

прпрпщтава кпја су се 

пстварила у лишнпсти 

Христпвпј; 

 мпћи да наведе кпји 

старпзаветни дпгађаји 

јесу праслика Сина 

Бпжјег и нпвпзаветне 

Цркве. 

 мпћи да ппвезује 

дпгађаје старпзаветне 

и 

нпвпзаветне истприје; 

 мпћи да упши 

разлику између 

упбишајенпг 
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 Пмпгућити ушеницима 

разумеваое да се 

делпваоем прпрпка 

Бпжјих увек изграђује 

Црква. 

 

 Пмпгућити ушеницима 

дпживљај старпзаветне 

ппбпжнпсти; 

 Ппдстицати ушенике на 

прпмищљаое п 

незаменљивпсти и 

вреднпсти сппствене 

лишнпсти; 

 Устанпвити пбим и 

квалитет знаоа и 

разумеваоа стешених у 

тпку щкплске гпдине 

из Правпславнпг 

катихизиса. 

знашеоа реши прпрпк и 

оенпг библијскпг 

смисла; мпћи да, на 

примеру прпрпшке 

делатнпсти, 

увиди знашај стараоа п 

спцијалнп угрпженим 

категпријама друщтва; 

 мпћи да схвати, на 

примеру Израиља, да 

Црква има 

наднаципнални 

карактер; 

 мпћи да уппреди 

Десет заппвести са 

Христпвим 

заппвестима п љубави; 

 знати да је 

месијанска идеја 

присутна тпкпм 

старпзаветне истприје; 

 мпћи да прпмищља п 

сппственпм месту у 

истприји спасеоа; 

 мпћи да се, 

ппдстакнут 

примерима, смелије 

супши са грехпм 

самппправдаваоа и 

сваким 
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грехпм, уппщте; 

 мпћи да упши у кпјпј 

мери је напредпвап и 

савладап градивп 

Правпславнпг 

катихизиса 

2. разреда средое 

щкпле. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнтални 

Наставне метпде: Разгпвпр, демпнстративна, дијалпщка, текстуална, рад на тексту, пбјащоеое 

Наставна средства: Библија, дидактишки материјал 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задатке везане за наставну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. 

Ппставља питаоа. 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище наставних јединица. Сампсталнп фпрмулище питаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава 

кпмбинпване тестпве. 

Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других наставних предмета. Креативнп се изражава, пище краће радпве на 

задату тему. 
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ПРАВНО ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР ДРУГИ РАЗРЕД 
ЛИТЕРАТУРА:  Читанка за 2. разред средое щкпле, Граматика српскпг језика, пдабрана коижевна дела 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 С

р
п

ск
и

 је
зи

к 
и

 к
о

и
ж

е
вн

п
ст

 

Барпк, класицизам 

 

 

Уппзнаваое са 

еврппским 

културним, 

духпвним и 

мисапним 

тенденцијама 17. и 

18. века и оихпвим 

утицајима на српску 

коижевнпст 

● наведе пспбенпсти 

барпка, 

класицизма и 

прпсветитељства 

и оихпве 

представнике у 

коижевнпсти 

● пбјасне знашај 

Венцлпвића и 

Прфелина за развпј 

језика и 

коижевнпсти кпд 

Срба 

 

Кпмуникација на 

матероем језику 

Кпмпетенције за 

ушеое 

Естетишка 

кпмпетенција 

Рещавао прпблема 

Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 

Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

Пдгпвпран пднпс 

према здрављу 

Сарадоа 

Дигитална 

кпмпетенција 

 

 

 

Истприја 

 

Психплпгија 

 

Музишка уметнпст 

 

Ликпвна култура 

 

Филпзпфија 

прпсветитељствп 

 

 

Уппзнаваое са 

еврппским 

културним, 

духпвним и 

мисапним  

тенденцијама прве 

пплпвине 

18. века и оихпвим 

утицајима на српску 

коижевнпст 

● преппзна пдлике 

прпсветитељства 

на пбрађеним 

делима 

● пбјасни знашај 

Дпситејевпг рада 

за српску културу и 

коижевнпст 

● направи паралелу 

у пбради истих 
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 мптива у еврппскпј и 

српскпј 

коижевнпсти 

● наведе пспбине 

ликпва у 

пбрађеним делима 

и заузме став 

према оихпвим 

ппступцима 

Рпмантизам ● Уппзнаваое са 

ппетикпм 

рпмантизма, 

представницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсти 

 

 

● наведе 

представнике 

рпмантизма 

и оихпва дела 

● упшава и 

пбразлаже пдлике 

рпмантизма 

● изнесе свпј суд п 

коижевним 

делима кпристећи 

стешена знаоа 

и сппствена 

запажаоа 

● преппзна и усвпји 

вреднпсти 

наципналне културе 

и разуме/ 

ппщтује културне 

вреднпсти 

других нарпда 

● тумаши уметнишки 
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свет и 

стваралашке 

ппступке у структури 

пбрађених дела 

Реализам 

 

 

● Уппзнаваое са 

ппетикпм реализма, 

представницима и 

делима еврппске и 

српске коижевнпсти 

● наведе 

представнике 

правца и 

оихпва дела 

● дефинище пдлике 

реализма 

и пбјасни их на 

пбрађеним 

коижевним делима 

● тумаши уметнишки 

свет и 

стваралашке 

ппступке у структури 

пбрађених дела 

● прпцеоује 

друщтвене ппјаве и 

прпблеме кпје 

ппкреће коижевнп 

делп 

● развије критишки 

став и 

мищљеое при 

прпцени ппступака 

и ппнащаоа јунака у 

пбрађеним делима 
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Мпрфплпгија 

 

 

● Систематизпваое 

знаоа п врстама 

реши и 

оихпвим пблицима 

● пдреди врсту реши 

и граматишке 

категприје 

● упптреби у 

усменпм и писанпм 

изражаваоу пблике 

реши у складу 

са језишкпм нпрмпм 

Правппис ● Псппспбљаваое 

ушеника да пищу у 

складу са 

правпписнпм 

нпрмпм 

● примени правила 

пдвпјенпг 

и састављенпг 

писаоа реши у 

складу са језишкпм 

нпрмпм 

Култура изражаваоа ● Псппспбљаваое 

ушеника да 

тепријска 

знаоа из граматике 

и 

правпписа 

примеоује 

у усменпм и 

писанпм 

изражаваоу у 

складу 

са језишкпм нпрмпм, 

кпристе разлишите 

● изражава 

размищљаоа и 

критишки став према 

прпблемима 

и ппјавама у 

коижевним 

текстпвима и 

свакпдневнпм 

живпту 

● преппзна пдлике 

струшнп-наушнпг 

стила 

● примени пдлике 
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пблике казиваоа и 

функципналне 

стилпве 

нпвинарскпг 

стила 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: ● изражава размищљаоа и 

критишки став према прпблемима 

и ппјавама у коижевним 

текстпвима и свакпдневнпм 

живпту 

● преппзна пдлике струшнп-наушнпг 

стила 

● примени пдлике нпвинарскпг 

стила 

Наставне метпде: Текстуална метпда, метпда усменпг излагаоа, метпда разгпвпра, метпда писменпг изражаваоа 

Наставна средства: учбеник – шитанка и граматика, табла, креда, мултимедијална ушипница... 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: гпвпри јаснп и тешнп ппщтујући језишку коижевну нпрму. Саставља једнпставни гпвпрни или писани текст. Кприисти пба 

писма. Има пснпвна знаоа п језику уппщте. Има развијен решник у скаладу са средоим нивппм пбразпваоа. Преппзнаје аутпре дела из 

пбавезнпг щкплскпг прпграма. Навпди пснпвне пдлике стилских еппха 

Средои нивп: Гпвпри пред аудитпријумпм. Саставља слпженији гпвпрни и писани текст, прецизнп изнпсећи идеје, има щира знаоа п 

језику уппщте и пснпвна знаоа п језицима у свету. Зна пснпвне пспбине дијалеката српскпг језика. Мпже примерима да аргументује 

ппетишке, језишке, ессетске и структурне пспбине коижевних дела из пбавезне щкплске лектире. Схвата знашај шитаоа за сппствени 

духпвни развпј. 

Напредни нивп: Дискутује п слпженим темама из језика, коижевнпсти и клутуре, кпје су предвиђене градивпм.Има развијене 

гпвпрнишке вещтине и сппспбан је да пище струшни текст на теме из језика и коижевнпсти. Има детаљна унаоа п језику уппщте, кап и п 

граматици српскпг језика.Критишки шита, тумаши и вреднује слпженија коижевна дела из пбавезнпг щкплскпг прпграма. Свпј суд п 

коижевнпм делу аргументпванп изнпси, сталнп имајући на уму примарни текст, али и другр текстпве, анализирајући и ппредећи 

оихпве ппетићке, естетске, структурне и лингвистишке пдлике. 
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ЛИТЕРАТУРА: Solutions, Third edition, Students book and workbook by Tim Falla i Paul A Davies 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

Ен
гл

е
ск

и
 је

зи
к 

Unit 5 Ambiton 

 

 

Псппспбљаваое ушеника 

за упптребу граматишких 

структура за исказиваое 

будућнпсти ( will, going to 

), предвиђанје и планпви 

за будућнпст, ппнуде и 

пбећаоа. 

- пбнављаое и 

увежбаваое ппгпдбених 

решеница ( реалне ) 

- стицаое нпвух знаоа у 

вези са префиксима,  

увежбаваое шитаоа 

(глпбалнп и селективнп 

разумеваое), гпвпрна 

вежба 

- псппспбљаваое 

ушеника у разумеваоу 

шитаоа шланака п 

занимаоима 

- уппзнаваое ушеника са 

стратегијпм писаоа 

фпрмалнпг писма 

- уппзнаваое ушеника са 

Ушеник ће бити у 

стаоу да: 

‒адекватнп кпристи 

фреквентнене реши, 

изразе и језишке 

структуре 

(предвиђаоа и 

планпви, будуће 

ситуације и 

ппследице) 

‒разуме текстпве и 

разгпвпр п 

занимаоима и 

ппслпвним 

активнпстима (кпје 

шита или слуща са 

аудип записа) 

‒  ушествује у 

краћим дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским темама 

‒ пище фпрмалнп 

писмп (пријава за 

Ушеник уме да планира 

време за ушеое и да 

прганизује прпцес 

ушеоа и управља оим. 

  Активнп кпнструище 

знаое; упшава 

структуру градива, 

активнп селектује 

ппзнатп пд неппзнатпг, 

битнп пд небитнпг; 

уме да резимира и 

елабприра пснпвне 

идеје. 

  Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

 Ппзнаје разлишите 

врсте текстпва и уме 

да изабере адекватну 

стратегију шитаоа. 

  Разликује шиоенице 

Српски језик и 

коижевнпст, 

екпнпмска група 

предмета, правна 

група предмета, 

инфпрматика, 

гепграфија, 

грађанскп 

васпитаое 
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елементима културе 

Велике Британије 

ппсап) 

‒ппзнаје елементе 

културе Велике 

Британије 

‒прпцеоуje свпје 

ушеое стешенп 

знаое 

 

пд интерпретација, 

ставпва, верпваоа и 

мищљеоа; преппзнаје 

и прпдукује 

аргументацију за 

пдређену тезу, 

разликује аргументе 

према снази и 

релевантнпсти. 

Активнп дппринпси 

негпваоу културе 

дијалпга, уважаваоу и 

негпваоу 

разлишитпсти и 

ппщтпваоу пснпвних 

нпрми кпмуникације.  

 Ушеник ппзнаје 

специфишне 

карактеристике 

разлишитих 

мпдалитета 

кпмуникације (усмена 

и писана, неппсредна 

и ппсредпвана 

кпмуникација, нпр. 

телефпнпм, прекп 

интернета).  

 Уме јаснп да искаже 

пдређени садржај, 

Unit 6 Tourisim 

 

 

- стицаое нпвих 

лексишких знаоа у вези 

са туристишким 

знаменитпстима, 

разгпвпр п планпвима 

туристишких пбилазака, 

слущаое и разумеваое 

инфпрмација туристишкпг 

впдиша 

- пбнављаое грађеоа и 

упптребе present perfect 

времена, вежбаое, 

анализа примена пвпг 

времена и past simple-а и 

упптреба истих времена 

- развијаое вещтине 

слущаоа и разумеваоа 

кап и прпвера знаоа  

- псппспбљаваое 

ушеника за шитаое и 

препришаваое нпвинскпг 

шланка  

Ушеник ће бити у 

стаоу да: 

 

‒адекватнп кпристи 

фреквентнене реши, 

изразе и језишке 

структуре 

(туристишке 

знаменитпсти, 

намере и планпви у 

будућнпсти, 

недавни дпгађаји) 

‒разликује и 

адекватнп кпристи 

прпщла гл. времена 

‒разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације кпје 

слуща  у јавнпм 

кпнтексту  

‒  ушествује у 
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- развијаое вещтине 

шитаоа и разумеваоа 

текста, увежбаваое 

слпженица и првпг 

кпндиципнала, гпвпрне 

вежбе на тему пдмпра и 

путпваоа  

краћим дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским темама 

‒ппзнаје 

знаменитпсти и 

елементе културе 

разних земаља 

‒прпцеоуje свпје 

ушеое и стешенп 

знаое 

 

усменп и писанп, и да 

га прилагпди 

захтевима и 

карактеристикама 

ситуације: ппщтује 

жанрпвске 

карактеристике, 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине, намену 

презентације и 

пптребе аудитпријума. 

 Ушеник 

прпналази/псмищљава 

мпгућа рещеоа 

прпблемске ситуације. 

 Ефикаснп кпристи 

разлишите стратегије 

ушеоа, прилагпђава их 

прирпди градива и 

циљевима ушеоа.  

Активнп слуща и 

ппставља релевантна 

питаоа ппщтујући 

сагпвпрнике и 

сараднике, а дискусију 

заснива на 

аргументима. 

 

Unit 7 Money - развијаое језишких 

вещтина (гпвпр, 

слущаое) и решника 

(нпвац, прпдавнице, 

услуге) 

- стицаое знаоа п 

пптенцијалним 

ппгпдбеним решеницама, 

фпрмулисаое правила, 

разгпвпр п хипптетишким 

ситуацијама 

- уппзнаваое и примена 

стратегије слущаоа и 

разумеваоа пптребних 

инфпрмација, развијаое 

решника (глагпли везани 

за нпвац)  

- пбнављаое грађеоа и 

Ушеник ће бити у 

стаоу да: 

 

‒адекватнп кпристи 

фреквентнене реши, 

изразе и језишке 

структуре 

(слпженице прпщла 

гл. времена, 

кпндиципнал) 

‒анализира и 

примеоује 

граматишка правила 

и  лингвистишка 

знаоа у 

разнпврснпм 

кпнтексту и 

ситуацијама 
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упптребе глагплскпг 

времена past perfect-a  

- шитаое и разумеваое 

краћег текста п куппвини 

- стицаое нпвих знаоа п 

глагплима праћеним 

инфинитивпм или – ing 

пблика 

- примена знаоа крпз   

разлишита језишка 

вежбаоа  

- самппрпцена исхпда 

рада и ушеоа 

 

 

‒разуме и 

прпналази пптребне 

инфпрмације у 

текстпвима из 

свакпдневнпг 

живпта 

‒разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације кпје 

слуща  у јавнпм 

кпнтексту  

‒  ушествује у 

краћим дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским темама 

‒пище нефпрмалне 

текстпве (имејл, 

блпг, разгледнице) 

‒прпцеоуje свпје 

ушеое стешенп 

знаое 

 

Unit 8 Crime 

 

 

- псппспбљаваое 

ушеника да ппищу 

фптпграфију, развијаое 

решника у вези са 

разлишитим 

криминалним делима, 

Ушеник ће бити у 

стаоу да: 

‒ адекватнп кпристи 

фреквентнене реши, 

изразе и језишке 

структуре 
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слущаое и разумеваое 

вести п криминалним 

делима 

- стицаое нпвих знаоа и 

правила кпд неуправнпг 

гпвпра  

- шитаое и разумеваое 

текста п непбишнпј 

пљашки, анализа реши, 

увежбаваое придева са 

суфиксима 

- псппспбљаваое 

ушеника за глпбалнп и 

селективнп разумеваое 

писанпг текста, 

рещаваое задатака 

вищеструкпг избпра 

- анализа мпдела e-mail-

a, писаое мејла према 

мпделу и упутству 

(прпдавнице и 

куппвина, 

криминална дела, 

инфинитив /-ing) 

‒ разликује и 

адекватнп кпристи 

прпщла гл. времена, 

пптенцијалне 

ппгпдбене 

решенице, 

неуправни гпвпр) 

‒ разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације кпје 

шита или слуща  у 

јавнпм кпнтексту 

(нпвински шланци, 

вести) 

‒  ушествује у 

краћим дијалпзима;  

тражи и даје  

инфпрмације п 

блиским темама, 

изнпси и пбразлаже 

свпје мищљеое, 

препришава туђе 

реши  

‒ пище нефпрмални 

мејл са путпваоа 
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‒ прпцеоуje свпје 

ушеое стешенп 

знаое 

Unit 9 Science 

 

 

- стицаое нпвих знаоа 

везаних за решник, 

пписиваое уређаја и 

материјала, слущаое 

дијалпга 

- шитаое текста п 

технплпгије (мпбилни 

телефпн)  

- упшаваое и анализа 

грађе и упптребе 

пасивних глагплских 

пблика 

- пписиваое технплпщкпг 

уређај 

- шитаое и разумеваое 

текста п прпјекту на 

Марсу 

- разумеваое и упптреба 

кплпкација глагпл + 

предлпг 

- исказиваое жалбе на 

неисправан прпизвпд 

- анализа мпдела 

фпрмалнпг писма и 

писаое писма према 

мпделу и упутству 

Ушеник ће бити у 

стаоу да: 

‒аадекватнп 

кпристи 

фреквентнене реши, 

изразе и језишке 

структуре 

(технплпгија и 

уређаји, 

прпналасци,  гл. 

кплпкације, 

именице са 

суфиксима ) 

‒ адекватнп кпристи 

пасивне глагплске 

пблике и 

кпнструкције 

‒разуме ппщти 

смисап и 

специфишне 

инфпрмације текста 

п технплпгијама, 

прпјектима, 

прпналасцима...   

‒  ушествује у 

краћим дијалпзима;  

тражи и даје  
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инфпрмације п 

блиским темама  и 

лишнпм искуству 

‒прпцеоуje свпје 

ушеое стешенп 

знаое 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнтални, индивидуални, рад у пару и групи 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, интерактивне метпде, метпда рада на тексту, метпд писаоа, аудитивна метпда 

Наставна средства:  Учбеник са радним листпвима  Аудип-визуелна средства  Решник 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

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: 

Напредни нивп: 
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ЛИТЕРАТУРА: Метпдика физишкпг васпитаоа Б. Крсманпвић ,  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 
Ф

 И
 З

 И
 Ч

 К
 П

   
  В

 А
 С

 П
 И

 Т
 А

 О
 Е

 

 

AНТРПППМПТПРИКА 

 

Унапређеое и 

пшуваое здравља 

Утицај на правилнп 

држаое 

тела(превенција 

ппстуралних 

ппремећаја) 

Развпј и 

усаврщаваое 

мптпришких 

сппспбнпсти и 

теријских знаоа 

неппхпдних за 

сампстални рад на 

оима 

  

Пп заврщетку теме 

ушеник ће бити у 

стаоу да: 

Примени адекватна 

средства за развпј и 

усаврщаваое 

мптпришких 

сппспбнпсти из: 

вежби пбликпваоа, 

кап и за развпј 

снаге, брзине, 

издржљивпсти, 

гипкпсти, 

спретнпсти и 

пкретнпсти    

- Ушеник 

ћежелети да се 

бави физишким 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

ппщтп ће 

сагледати ( 

детектпвати ) 

ппзитивне 

карактеристике 

физишке и 

сппртске 

активнпсти и 

оихпве 

ппзитивне 

утицаје на 

здравље, 

дружеое и 

дпбрп 

распплпжеое 

- Ушеник ће 

сагледати 

негативне 

- Биплпгија 

- Екплпгија и 

защтита живптне 

средине 

- Ликпвна култура 

- Музишка култура 

 

 

АТЛЕТИКА 

Стицаое 

мптпришких 

умеоа(вещтина) и 

тепријских знаоа 

неппхпдних за 

оихпвп усвајаое 

Мптивација ушеника 

за бављеоем 

Демпнстрира 

технику дисциплина 

из атлетике и 

гимнастике ( вежби 

на справама и тлу ) 

кпје ппседује 

вещтину, технику 

кап и вежбе из 
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физишким 

активнпстима 

псталих прпгрампм 

предвиђених 

садржаја  

утицаје 

савременпг 

нашина живпта ( 

пущеое, дрпга, 

насиље, 

деликвентнп 

ппнащаое ) и 

свестан је да 

физишким, 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима 

мпгуће је 

предупредити 

негативне 

утицаје  

- Ушеник ће 

путем физишких 

 

 

СППРТСКА 

ГИМНАСТИКА 

Мптивација ушеника 

за бављеоем 

физишким 

активнпстима 

Естетскп 

изражаваое 

ппкретпм и 

дпживљаваое 

естетских вреднпсти 

ппкрета и кретаоа 

Ппвезиваое 

мптпришких 

задатака у целине 

 

 

Пбјасни да ппкрет и 

кретаое, без пбзира 

на тп кпјпј врсти 

физишке, пднпснп 

сппртске активнпсти 

припада, има свпју 

естетску кпмппненту 

( леппта извпђеоа, 

леппта дпживљаја ) 

Ужива у извпђеоу 

ппкрета и кретаоа 
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СППРТСКА ИГРА (пп 

избпру ) 

 

 

 

Увпђеое ушеника у 

прганизпвани 

систем припрема за 

щкплска такмишеоа, 

игре, сусрете и 

манифестације 

Избпр сппртских 

грана, сппртскп-

рекреативних или 

других кретних 

активнпсти кап 

трајнпг ппредељеоа 

за оихпвп 

свакпдневнп 

упражоаваое  

Детаљније ппище 

правила сппртске 

гране за кпју 

ппказује ппсебан 

интерес – за кпју 

щкпла има услпве 

Навпди пснпвне 

плимпијске 

принципе и 

примеоује их на 

щкплским 

сппртским 

такмишеоима и у 

слпбпднпм времену 

пднпснп 

сппртских 

активнпсти 

кпмуницирати са 

свпјим 

другпвима и 

уживати у 

дружеоу и 

кпнтактима 

- Ушеник ће 

дпвести у везу 

свакпдневни 

живпт и 

сппспбнпст за 

ушеое и 

практишан рад са 

физишким, 

пднпснп 

сппртским 

активнпстима и 

правилнпм 

исхранпм 

- Ушеник 

преппзнаје 

нетплерантнп 

ппнащаое 

свпјих другпва и 

реагује на оега, 

щири дух 

пријатељства, 
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истрајан је у 

свпјим 

активнпстима 

- Ушеник има 

правилан пднпс 

према пкружеоу 

у кпјем вежба, 

рекреира се и 

бави се сппртпм 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: индивидуални, фрпнтални, групни 

Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, демпнстрација 

Наставна средства: струоаше, кпзлић, вратилп, кугла, греда, преппне, лппте, рипстпл, вијаше 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: На првпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају базишни или пснпвни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да 

ће скпрп сви, а најмаое 80% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. На базишнпм нивпу налазе се темељна предметна знаоа и умеоа 

неппхпдна, какп за сналажеое у живпту, такп и за наставак ушеоа. Знаоа и умеоа са пснпвнпг нивпа најшещће су маое слпжена пд пних 

са средоег и напреднпг нивпа, али тп није увек слушај.   

Средои нивп: На другпм нивпу пписани су захтеви кпји представљају средои нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пн пписује пнп щтп 

прпсешан ушеник/ушеница мпже да дпстигне. На средоем нивпу ушеник ппседује сва знаоа и вещтине са пснпвнпг нивпа, и ппред тпга 

има и низ нпвих кпмпетенција. Пшекује се да ће пкп 50% ушеника/ушеница ппстићи или превазићи тај нивп. 

Напредни нивп: На трећем нивпу пписани су захтеви кпји представљају напредни нивп знаоа, вещтина и умеоа. Пшекује се да ће пкп 

25% ушеника/ушеница ппстићи тај нивп. Знаоа и умеоа са пвпг нивпа су трансферна, пре свега за наставак щкплпваоа. Кпмпетенције са 
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напреднпг нивпа су пп правилу и кпгнитивнп слпженије пд пних са базишнпг и средоег нивпа. Тп знаши да се пд ушеника пшекује да 

анализира, уппређује, разликује, критишки суди, изнпси лишни став, ппвезује разлишита знаоа, примеоује их и сналази се и у нпвим и 

нестандардним ситуацијама. На напреднпм нивпу ушеник ппседује све кпмпетенције са претхпдна два нивпа 

 

ЛИТЕРАТУРА: Математика 2,збирка задатака и тестпва за 2.разред гимназија и технишких щкпла,Срђан Пгоанпвић,Живпрад 

Иванпвић;Математика 1 и 2,збирка рещених задатака за 1. и 2.разред средое щкпле,Милпрад Јпкпвић,Иванка Тпмић 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

М
ат

е
м

ат
и

ка
 

1. Тригпнпме

трија 

правпуглпг 

трпугла 

 

 

1 )Разумеваое 
пснпвних 
тригпнпметријских 
функција и 
идентишнпсти 
2 ) Псппспбљаваое 
за примену 
тригпнпметријских 
функција у реалним 
прпблемима 

•дефинище пснпвне 
тригпнпметријске 
функције 
пщтрпг угла 
• израшуна пснпвне 
тригпнпметријске 
функције 
пщтрпг угла правпуглпг 
трпугла 
када су дате две странице 
• кпнструище пщтар угап 
акп је ппзната једна 
оегпва 
тригпнпметријска 
функција 
• наведе пснпвне 
тригпнпметријске 
идентитете и примеоује 
их 
у пдређиваоу вреднпсти 
тригпнпметријских 
функција акп 

-Кпмпетенције за 

целпживптнп 

ушеое 

-Рад са ппдацима и 

инфпрмацијама 

-Кпмуникација 

-Дигитална 

кпмпетенција 

-Рещаваое 

прпблема 

-Сарадоа 

Кпрелација са 

екпнпмскпм группм 

предмета,рашунарс

твпм и 

инфпрматикпм, 

ппслпвнпм 

инфпрматикпм,физ

икпм 
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је ппзната вреднпст једне 
пд оих 
• наведе вреднпсти 
тригпнпметријских 
функција 
карактеристишних углпва 
(пд 30°, 
45°, 60°) и са калкулатпра 
прпшита 
вреднпсти за пстале пщтре 
углпве и пбрнутп (пдређује 
пщтар 
угап акп је ппзната 
вреднпст 
тригпнпметријске 
функције) 
• примени елементе 
тригпнпметрије 
правпуглпг трпугла на 

рещаваое практишних 

прпблема 

2. Степенпва

ое и 

кпренпвао

е 

 

 

1) Прпщириваое 
знаоа 
п степенпваоу и 
кпренпваоу 

•наведе свпјства 
пперација са 
степенима и примени их у 
трансфпрмацијама 
једнпставнијих 
израза 
• наведе свпјства 
пперација 
са кпренима и примени их 
у 
трансфпрмацијама 
једнпставнијих 
израза 
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• раципналище именилац 
разлпмка 
у једнпставним 
слушајевима 
• дефинище ппјмпве 
имагинарна 
јединица и кпмплексан 
брпј 
• сабере, пдузме, 
ппмнпжи и ппдели 
два кпмплексна брпја 
• пдреди кпнјугпван брпј 
датпг 
кпмплекснпг брпја 
• израшуна мпдуп 

кпмплекснпг брпја 

3. Функција и 

график ф-

је 

1) Уппзнаваое 
пснпвних 
свпјстава функција 
2) Псппспбљаваое 
за 
представљаое 
ппдатака 
разлишитим 
графишким 
пблицима и 
анализу 
датих ппдатака 

 

 

•наведе примере функција 
• пдреди знак, интервале 
мпнптпнпсти, максимум и 
минимум на датпм 
графику 
• прпшита и разуме 
ппдатак са 
графикпна, дијаграма или 
из 
табеле и пдреди минимум 
или 
максимум и средоу 
вреднпст 
зависне велишине 
• ппдатке представљене у 
једнпм 
графишкпм пблику 

представи у другпм 
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4. Квадратна  

једнашина 

и 

квадратна 

функција 

 

 

1)Стицаое 
пснпвних 
знаоа п квадратнпј 
једнашини и 
квадратнпј 
функцији 

•рещи непптпуну 
квадратну 
једнашину у скупу R 
• наведе пример 
квадратне 
једнашине кпја нема 
рещеоа у 
скупу R 
• примени пбразац за 
рещаваое 
квадратне једнашине 
• пдреди прирпду рещеоа 
квадратне 
једнашине 
• растави квадратни 
тринпм 
• скицира и анализира 
график 
квадратне функције (да 
прпшита 
нуле функције, максимум 
или минимум, интервале 
мпнптпнпсти) 
• рещи једнпставну 

квадратну неједнашину 

5.Пплиедри и 

пбртна тела 

 

 

1)Прпщириваое 
знаоа п 
пплиедрима и 
пбртним 
телима 

•израшуна пбим и 
ппврщину 
фигура у равни (квадрат, 
правпугапник, правилан 
щестпугап, круг) 
• разликује правилне 
пплиедре 
• примени пдгпварајуће 
фпрмуле 
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и израшуна ппврщине и 
запремине правилне 
призме, 
пирамиде и зарубљене 
пирамиде 
(једнпставнији задаци) 
• примени пдгпварајуће 
фпрмуле и 
израшуна ппврщине и 
запремине 
правпг ваљка, купе, 
зарубљене 
купе и лппте 
• пдреди ппврщину 

једнпставних равних 

пресека 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални,групни,индивидуални 

Наставне метпде: мпнплпщкп-дијалпщка,кпмбинпвана 

Наставна средства: табла,збирка,припремљен щтампани материјал,таблет 
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ЛИТЕРАТУРА:Истприја за други разред средоих струшних щкпла - Иван М.Бецић 

Предм

ет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредмет

не 

кпмпетенције 

Кпрелациј

а са 

другим 

предмети

ма 

И
ст

п
р

и
ја

 

Еврппа и 

свет у 

другпј 

пплпвини 

XIX и 

ппшеткпм  

XX века 

 

 

Стицаое пснпвнпг знаоа ушеника 

за перипд друге пплпвине XIX и 

ппшеткпм  XX века.Ппдизаое знаоа 

на вищи нивп п 

привреди,култури,науци и 

техници,наушницима.Тесли,Пупину,

Нпбелу на ппшетку XX века.  

Пп заврщетку пбрађене теме ушеници ће 

бити у стаоу да сагледају истпријски перипд 

пд средине XIX века дп ппшетка Првпг 

светскпг рата.Увиди знашај индустријске 

ревплуције.Сагледа знашај и 

ппследице:наципнализма,либерализма,рад

икализма и спцијализма.Набрпји најважнија 

наушнп технишка дпстигнућа и схвати пдлике 

свакпдневнпг живпта 

Кппетенције за 

живптнп 

ушеое,вещтину 

кпмуникација 

са разлишитим 

ппдацима и 

инфпрмацијам

а и 

инфпрматишка 

писменпст,рещ

ава прпблеме 

кап и ушеое 

вещтине,сарад

ое са другима 

кпје су 

пптребне 

шпвеку за 

живпт у 

демпкратскпм 

друщтву 

Српски 

језик 

Спциплпги

ја 

Верпнаука 

Гепграфиј

а 

Србија и 

Црна Гпра 

и Срби у 

Хазбущкп

м и 

Псманскп

м царству 

пд друге 

пплпвине 

XIX века 

дп Првпг 

светскпг 

рата 

 

 

Прпщиреое знаоа п српскпј 

наципналнпј истприји и српскпј 

држави пд средине XIX века дп 

Првпг светскпг рата.Пбјаснити 

настанак мпдерне српске државе и 

циљеве и циљеве српске 

државнпсти.Истпријску улпгу 

знаменитих лишнпсти и династија 

Пбренпвић и Карађпрђевић у 

развпју српске 

државнпсти.Схватити и разумети 

идеје мпдернпг дпба и оегпв 

знашај за развпј српске 

државе.Разумети пснпвне пдлике 

култура,привреде и свакпдневни 

Преппзнати и разумети пснпвне пдлике 

перпда пд XIX века дп Првпг светскпг 

рата.Схватити пслпбпдилашке ратпве 1875-

1878.Балканске ратпве,еврппска збиваоа и 

оихпв утицај на развпј српске 

државнпсти,српске државе пд пплпвине XIX 

века дп Првпг светскпг рата.Знати на карти 

пбјаснити прпмене границе Српске државе и 

наћи на картама места најважнијих битака 

.Истаћи знашај културе кпд Срба и пдлике и 

недпстатке свакпдневнпг живпта Срба пд 

ХИХ века дп Првпг светскпг рата. 
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живпт Срба пд XIX века  дп Првпг 

светскпг рата. 

Први 

светски 

рат 

1914-1918 

гпдине 

Ппкущати разумети међунарпдне 

пднпсе и узрпк Првпг светскпг 

рата.Ширити знаоа п тпку 

рата,главним и прелпмним 

тренуцима.Схватити сурпвпст рата 

кап главнпг узрпка ппнищтаваоа 

вреднпсти 

цивилизације.Прпщирити знаое п 

ушещћу Србије и Црне Гпре у Првпм 

светскпм рату.Разумети 

међунарпдне пднпсе,блпкпвску 

ппделу у свету кап и друщтвене и 

културне прилике. 

 

 

Разумети међунарпдне пднпсе и узрпк 

избијаоа Првпг светскпг рата.Пписати сам 

тпк рата и оегпве ппследице пп српски 

нарпд.Анализирати прпмене дпгађаја у 

првпм светскпм рату.Схватити ппследице 

ратних збиваоа,ревплуципнарна збиваоа и 

генпцид у Србији.Тумашити разлпге збпг 

кпјих је Србија ущла у Први светски рат кап и 

сукпбе са Угарскпм и Немашкпм и впјни 

успех 1914.гпд.Пбјаснити културну 

стагнацију Србије и српскпг нарпда у Првпм 

светскпм рату. 

Свет 

између 

два 

светска 

рата 

 

Да схвати ппследице Првпг светскпг 

рата,нпве међунарпдне пднпсе кап 

и друщтвене,привредне и културне 

прилике.Пбухвата сазнаоа п нпвим 

друщтвеним,привредним,пплитишк

им прпменама и прпцесима између 

два светска рата.Да разуме 

супрптнпсти кпје су впдиле нпвпм 

светскпм рату.Вреднује утицај 

истпријскпг наслеђа у перипду 

између два светска рата. 

Перипд пд 1914-1918 перипд ратних 

страхпта уппредити са перипдпм између два 

светска рата,кап оегпву ппследицу на 

примеру 

СССР,Немашке,Италије,Француске,државама 

са разлишитим друщтвеним 

уређеоем.сагледати и разумети ппследице 

тпталитарних пплитишких система и идеја са 

разлишитим пплитишким идеплпгијама у 

међуратнпм перипд.Знати истаћи два 

светска рата-улпгу свакпдневнпг 

живпта.Знати навести главне текпвине тпг 

перипда између два светска рата и оихпв 
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знашај на савременп дпба. 

Краљевин

а СХС у 

међуратн

пм 

перипду 

Ппјава идеје Југпслпвенства кпд 

црквених великпдпстпјанственика у 

XIX веку.Пбјаснити знашај 

југпслпвенства и ствараое 

краљевине СХС.Схватити тренутак 

међунарпдних пднпса када настаје 

каљевина СХС.прпщирити знаоа п 

пдликама југпслпвенске државе 

између два светска рата.Разумети 

знашај нарпда и оихпв пплпжај. 

Циљ бпрбе знаменитих лишнпсти за 

ствараое СХС и оихпвп пплитишкп 

делпваое.Дпбрп схватити и 

сагледати међунарпдни пплпжај 

Југпславије у перипду између два 

светска рата. 

Пбразлпжити најважније мптиве за 

ствараое Југпслпвенске државе,упшити 

знашај настанка Југпслпвенске државе за 

српски нарпд.Увидети пдлике Југпслпвенске 

државе кап мпнархије.Пбјасни на 

истпријскпј карти границе Југпслпвенске 

краљевине.Сагледај дубину и трајнпст 

наципналних,верских и пплитишких 

супрптнпсти.Анализирај прпсветнп-културне 

прилике у краљевини Југпславији и оена 

културнп уметнишка дпстигнућа.Истакни 

пдлике свакпдневнпг живпта друщтвених 

слпјева у краљевини Југпславији. 
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Други 

светски 

рат 

 

 

 

Разумеваое међунарпднпг 

кпнтекста и узпрка Другпг светскпг 

рата.Прпдубљиваое знаоа п тпку 

рата и оегпвим главним 

ппследицама.Рат кап узрпшник 

ппнищтаваоа вреднпсти,људских 

текпвина и цивилизације.Изушити 

знашај реши хплпкауст кап и 

фенпмен сурпвпсти Другпг светскпг 

рата.Ппсебну пажоу пбратити 

унапређеоу знаоа п ратним 

збиваоима на тлу Југпславије. 

Разуме узрпке међунарпдних пднпса и 

кпнфликт за избијаое Другпг светскпг 

рата,пписује тпк Другпг светскпг рата.Навпди 

и анализира прпмене дпгађаја тпкпм Другпг 

светскпг рата.Упшава ппсебнпсти рата у 

Југпславији и преппзнаје у оему 

антипкупатпрску бпрбу,наципналну,верску и 

идеплпщку садржину.Зна да пбразлпжи 

дппринпс антифащистишке бпрбе и ппкрета 

кап и дппринпс ппбеди савезника у Другпм 

светскпм рату.Упшава утицај ратних збиваоа 

на уметнишкп и културнп стваралащтвп. 

Свет 

ппсле 

Другпг 

светскпг 

Упшава ратне ппследице на 

друщтвене,привредне и културне 

прилике.Даје дппринпс 

унапређеоу знаоа п друщтвеним, 

Схвата слику света ппсле Другпг светскпг 

рата. Преппзнаје пснпвне пдлике пплитишкпг 

друщтвенпг, привреднпг и наушнпг и 

културнпг развпја ппсле рата у свету. 
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рата пплитишким и привредним 

прпцесима друге пплпвине ХХ века. 

Пснпвна шиоеница је разумеваое 

главних пдлика хладнпг рата. 

Истише знашај декплпнизације и 

других ппкрета еманутације. 

Сагледава ппследице пада 

Берлинскпг зида и распада СССР и 

јашаое Натп пакта и оегпве 

агресивнпсти. Прпщириваое знаоа 

п наушнп технплпщкпм напретку и 

културним дпстигнућима у 

савременпм свету. Прати изазпве  

савременпг света, глпбализацију, 

терпризам, глад, бплести, 

екплпщке прпблеме. 

Уппређује пснпвне пдлике разлишитих 

привредних система у капиталистишким и 

кпмунистишким државама у другпј пплпвини 

ХХ века. Идентификује узрпке и ппследице 

хладнпратпвских сукпба. Разуме 

распрпстраоенпст ппкрета за пслпбпђеое 

нација и маоинских група кап и оихпву 

угрпженпст. Схвата знашај ппследице ппраза 

идеје кпмунизма на крају ХХ века. Навпди и 

пбразлаже прпблеме савременпг света. 

Истише пдлике свакпдневнпг живпта на 

разлишитим прпстприма и друщтвеним 

срединама у свету. 
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Југпславиј

а ппсле 

Другпг 

светскпг 

рата 

Стише нпва знаоа п државнпм и 

друщтвенпм ппретку 

Спцијалистишке 

Југпславије.Сагледава међунарпдни 

пплпжај Југпславије друге пплпвине 

ХХ века и улпгу оенпг 

председника.Прпщирује знаоа п 

пплпжају Српскпг нарпда у 

Југпслпвенскпј федерацији.Упшава 

улпгу знаменитих лишнпсти у 

културнпм,пплитишкпм и наушнпм 

живпту Титпве 

Југпславије.Ппкущава да разуме 

ппследице распада Југпслпвенске 

државе. Сагледава међунарпдни 

пплпжај савремене српске државе 

и упшава оене прпблеме. 

Индентификује нарпде југпслпвенске 

државе кап и спцијалистишке 

републике.Разуме међунарпдни пплпжај и 

сппљнппплитишке пднпсе спцијалистишке 

Југпславије.Истише најзнашајније лишнпсти 

кпје су утицале на друщтвенп-пплитишка и 

културна збиваоа у Југпславији.Зна да 

пбразлпжи културне,друщтвене и пплитишке 

ппследице нестанка СФРЈ. Разуме местп и 

улпгу Србије у савременпм свету. Истише 

знашај шланства у међунарпдним 

прганизацијама. Преппзнаје прпблеме 

савремене српске државе. 
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Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:индивидуални,групни и рад у парпвима 

Наставне метпде:мпнплпщка и дијалпщка метпда кап и демпнстративна метпда 

Наставна средства:учбеници и слике истакнутих лишнпсти-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 истпријских ппјмпва 

И.С.1.1.2  Кпристи хрпнплпщке термине и именује дпгаћаје из ппщте и наципналне истприје 

И.С.1.1.3  Зна да истакне знашајне лишнпсти и прикупља разлишите извпре инфпрмација 

И.С.1.1.4 Преппзнаје друщтвене ппјаве и прпцесе и истише улпгу истпријских лишнпсти у савременпм друщтву 

Средои нивп: 

И.С.2.1.1.  Анализира истпријске ппјмпве,кпристи истпријску и гепграфску карту,на кпјима зна да ппкаже истпријскп-гепграфски прпстпр 

И.С.2.1.2  Зна и уме да пбјасни улпгу ппјединих знашајних лишнпсти за дпгаћаје из истприје 

И.С.2.2.2. Анализира без пристраснпсти и тумаши истпријске ппјаве и оихпве ппследице 

И.С.2.3.1. Уме да направи разлику знашаја измећу ппјединих лишнпсти у пднпсу оихпвпг и савременпг истпријскпг кпнтекста-дпба 

Напредни нивп: 

И.С 3.1.2.  Штп је вепма битнп зна да критишки прпцени важне ппјаве и прпцесе из ппщте и наципналне истприје 

И.С 3.2.3 Сампсталнп пбјащоава,ппставља питаоа,даје пдгпвпре и аргументпванп и шиоенишнп брани изнете закљушке 

И.С 3.2.4 Зна да сампсталнп анализира савремене дпгаћаје 

И.С 3.3.1 На пснпву стешенпг знаоа ушеник сам мпже и уме да изведе закљушак 
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ЛИТЕРАТУРА: Ликпвна култура за гимназије и средое струшне щкпле – Видпсава Галпвић, Бранка Гпстпвић – Завпд за учбенике 

Бепград 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Л
и

кп
вн

а 
ку

л
ту

р
а 

    
 

Кпмппзиција 

 

Уппзнаваое са улпгпм 

визуелне уметнпсти у 

друщтву 

• Унапређиваое визуелнпг 

ппажаоа, естетских 

критеријума и визуелне 

кпмуникације 

• Фпрмираое тплерантнпг 

става према разликама у 

индивидуалнпм ппажаоу, 

тумашеоу и дпживљају 

ппаженпг 

разматра 

ппвезанпст визуелне 

уметнпсти и 

друщтва• ппище 

пднпс елемената 

кпмппзиције кпји 

упшава• разматра 

теме и идеје у 

делима визуелне 

уметнпсти и 

визуелне ппруке са 

кпјима се среће• 

изрази свпју 

замисап у пдабранпј 

традиципналнпј 

техници• укаже на 

естетишке вреднпсти 

кпје упшава у 

радпвима 

уметникав 

естетишка 

кпмпетенција 

кпмуникација; 

пдгпвпран пднпс 

према пкплини; 

пдгпвпран пднпс 

према здрављу; 

предузимљивпст и 

пријентација ка 

предузетнищтву; 

рад са ппдацима и 

инфпрмацијама; 

рещаваое 

прпблема; 

сарадоа; 

дигитална 

кпмпетенција. 

 

Психплпгија, 

Математика, Српски 

језик и коижевнпст 

 

Дизајн 

 

Стицаое пснпвних знаоа п 

развпју дизајна, 

уметнишким занимаоима 

ппреди врсте 

дизајна и радпве 

дизајнера на пснпву 
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и занимаоима кпја су 

неппсреднп ппвезана са 

дизајнпм  

• Псппспбљаваое за 

кприщћеое разлишитих 

инфпрмација кап 

ппдстицај за стваралашки 

рад 

• Развијаое креативнпсти. 

пдабранпг или 

дпгпвпренпг 

критеријума• рещи 

задати прпблем 

кпмбинујући свеснп 

или слушајнп 

пдабране 

елементе/мптиве• 

изрази свпју идеју у 

пдабранпм, задатпм 

или дпступнпм 

материјалу • 

кпристи разлишите 

инфпрмације кап 

ппдстицај за 

стваралашки рад 

Прпстпр  

Уппзнаваое са врстама 

прпстпра, елементима 

амбијента и знашајем 

пбликпваоа прпстпра 

• Развијаое ппажаоа, 

креативнпсти, 

радпзналпсти и естетских 

критеријума 

• Фпрмираое ппзитивнпг 

става према естетишким 

вреднпстима у ужем и 

щирем пкружеоу. 

 

• ппреди амбијент 

прпстпра разлишитих 

намена• разматра 

знашај пбликпваоа 

прпстпра за будуће 

занимаое• рещи 

прпблем 

кпмбинујући задате 

и пдабране 

елементе, 

материјале и/или 

инфпрмације• 

изрази свпју 

замисап у пд 
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Култура и 

уметнишкп 

наслеђе 

 

 

 

 

Уппзнаваое са знашајем 

визуелне уметнпсти за 

савременп друщтвп и 

најзнашајнијим 

наципналним и светским 

уметнишким делима и 

сппменицима културе 

• Развијаое ппажаоа, 

естетских критеријума, 

критишкпг мищљеоа и 

радпзналпсти 

• Мптивисаое ушеника да 

прате дещаваоа у култури 

и уметнпсти 

• разматра знашај 

визуелне уметнпсти 

и културе у 

савременпм 

друщтву• прави, 

сампсталнп или у 

сарадои са другима, 

презентације п 

пдабраним 

уметнишким делима, 

уметницима или 

сппменицима 

културе• кпристи 

уметнишка дела кап 

ппдстицај за 

стваралашки рад• 

предлпжи ппсету 

актуелнпм дпгађају 

културе или 

виртуелнп 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнтални, Групни, Рад у групама 

Наставне метпде: кпмбинација разлишитих метпда – ппказиваое, мпнплпщка – ппис, пбјащоаваое, рад са коигпм и практишна 

Наставна средства: мултимедија 

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

Пснпвни нивп: извпди двпдимензипналне и трпдимензипналне радпве, пписује свпј рад и радпве других (нпр. исказује утисак), ппзнаје 

места и извпре где мпже да прпщири свпја знаоа везана за визуелне уметнпсти (нпр. музеј, галерија, атеље, уметнишка 

радипница...)Средои нивп: ппзнаје и кпристи (у свпм раду) пснпвне изражајне мпгућнпсти, класишних и савремених медија, техника и 

материјала визуелних уметнпсти, пбразлаже свпј рад и радпве других (нпр. навпди садржај, тему,карактеристике технике, лпцира 

пдабрана уметнишка дела у истпријски и друщтвени кпнтекстНапредни нивп: ппзнаје и кпристи разлишите изражајне мпгућнпсти 

класишних и  савремених медија, техника и материјала визуелне уметнпсти, кпристи ташне термине (нпр. текстура, ритам, пблик...) из 

визуелних  уметнпсти (примерене узрасту и садржају) када пбразлаже свпј рад и радпве других 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: Пснпви права за други разред правне и бирптехнишке щкпле,Завпд за учбенике Бепград 2013., Стеван Лилић и Марија 

Дращкић 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

У
В

П
Д

 У
 П

Р
А

В
П

 

 

Свпјства правнпг 

акта  - 10 шаспва 

● Ппјам уставнпсти 

 ● Ппјам 

закпнитпсти  

● Ппјам 

правпснажнпсти ● 

Ппјам изврщнпсти 

 

● Стицаое знаоа п 

уставнпсти, 

закпнитпсти, 

правпснажнпсти и 

изврщнпсти 

● дефинище 

уставнпст и 

закпнитпст  

● пбјасни 

правпснажнпст ● 

пбјасни изврщнпст 

 ● разликује 

правпснажнпст и 

изврщнпст 

-Има ппзитиван и 

пдгпвпран пднпс према 

ушеоу.                                    

–Кпристи разлишите 

извпре инфпрмација и 

има критишки пднпс 

према оима.                                                

–Сппспбан је да 

сампсталнп и у сарадои 

са другима истражује, 

пткрива и ппвезује нпва 

знаоа; кпристи 

мпгућнпсти 

 

Садржај (предмета) 

има прирпдну везу 

са садржајима 

других предметима 

кап щтп су:  -

Прганизација 

државе, 

- Увпд у јавну 

администрацију 

, кап и везу са 

предметима кпје ће 

тек изушавати кап 

 

Правни систем – 20 

шаспва 

● Ппјам правнпг 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм, 

врстама, 

принципима 

● пбјасни ппјам 

правни систем  

● наведе врсте 

правних система  
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система ● Врсте 

правних система ● 

Принципи правних 

система  

● Правни систем 

Србије ● Елементи 

правнпг система:  

– Правне устанпве – 

Правне гране 

 – Правне пбласти  

● Гране права 

правнпг система 

Србије 

правнпг система  

● Уппзнаваое 

ушеника са правним 

системпм и гранама 

права Србије 

● пбјасни принципе 

правнпг система  

● пбјасни пснпве 

правнпг система 

Србије 

 ● разликује правне 

устанпве, правне 

гране и пбласти  

● наведе гране 

права правнпг 

система Србије 

ванщкплскпг 

ушеоа;негује и развија 

лишна интереспваоа.        

–Има ппзитиван став 

према ппщтпваоу 

људских права и 

слпбпда.   Уме јаснп да 

се изрази усменп и 

писменп,у складу са 

пптребама и 

карактеристикама 

ситуације,ппщтујући 

пгранишеоа у ппгледу 

дужине и намене.                        

–Уме да саслуща 

излагаое сагпвпрника 

дп краја и без упадица.              

–Упшава шинипце и 

ппнащаоа кпји 

нарущавају прирпду и 

квалитет живптне 

средине у щирпј 

пкплини и 

свакпдневнпм живпту, 

развија свест п пплпжају 

шпвека у прирпди и 

оегпвпј пдгпвпрнпсти 

за стаое живптне 

средине и прирпде.                              

–Бира стил живпта и 

щтп су:    

-  Правни ппступци, 

- Матишна 

евиденција,  

 - Ппслпви правнпг 

прпмета. 

Уставнп правп – 10 

шаспва 

● Уставнп правп – 

настанак и развпј 

 ● Предмет уставнпг 

права и оегпва 

садржина  

● Нашела уставнпг 

права ● Устав 

Србије 

 

 

● Стицаое знаоа п 

уставнпм праву ● 

Уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним нашелима 

и пбластима права 

кпје регулище 

уставнп правп ● 

Уппзнаваое 

ушеника са Уставпм 

Србије 

 

● пбјасни настанак 

уставнпг права  

● наведе пбласти 

уставнпг права  

● наведе пснпвна 

нашела уставнпг 

права  

● наведе пснпвна 

пбележја устава 

Србије 

Управнп правп – 5 

шаспва 

● Предмет и 

садржина управнпг 

● Уппзнаваое 

ушеника са 

предметпм, 

садржинпм и 

● пбјасни предмет и 

садржину управнпг 

права ● пбјасни 

настанак и развпј 
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права  

● Настанак и развпј 

управнпг права  

● Знашај и улпга 

управнпг права 

 

 

знашајем управнпг 

права 

управнпг права  

● пбјасни знашај и 

улпгу управнпг 

права 

навике имајући на уму 

дпбре стране и ризике 

тпг избпра.Разуме се да 

је стил живпта ствар 

лишнпг избпра и 

преузима пдгпвпрнпст 

за свпј избпр.                                

–Прилагпђава се 

друщтвеним и 

екпнпмским 

прпменама, усмерен је 

на развпј нпвих вещтина 

кпје примеоује у 

практишнпм 

раду;супшава се са 

неизвеснпстима на 

иницијативан и 

предузимљив нашин.         

–Зна да је за 

разумеваое ппјава и 

дпгађаја и дпнпщеое 

кпмпетентних пдлука 

нужнп имати 

релевантне и ппуздане 

ппдатке и разликује 

ппдатак/инфпрмацију 

пд оихпвпг тумашеоа.            

–Кпристи инфпрмације 

у разлишитим 

симбплишким  

Грађанскп правп – 

15 шаспва 

● Грађанскп правп – 

предмет и 

садржина  

● Класификација на 

апсплутна и 

релативна права  

● Апсплутна права 

(стварна, лишна 

права лишнпсти, 

аутпрска права, 

прпналазашка 

права, индустријска 

свпјина)  

● Релативна права – 

пблигаципна  

● Врсте и извпри 

пблигација 

 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм, 

садржинпм и 

предметпм 

грађанскпг права  

● Стицаое знаоа п 

предмету и врстама 

апсплутних и 

релативних права 

● дефинище ппјам 

грађанскп правп  

● наведе предмет и 

садржину 

грађанскпг права 

 ● дефинище 

апсплутна и 

релативна права  

● наведе врсте 

апсплутних и 

релативних права  

● пбјасни разлику 

између апсплутних 

и релативних права  

● разликује врсте 

пблигација  

● разликује извпре 

пблигација 
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мпдалитетима 

(табеларни,графишки, 

текстуални приказ 

),шита, тумаши и 

примеоује их, 

ппвезујући их са 

претхпдним знаоем из 

разлишитих пбласти.                     

–Планира стратегију 

рещаваоа прпблема 

(претппставља 

рещеоа,планира 

редпслед активнпсти, 

избпр извпра 

инфпрмација,средстава/ 

ппреме кпју ће 

кпристити,са ким ће 

сарађивати,са ким ће се 

кпнсултпвати).                                

–Активнп и 

кпнструктивнп ушествује 

у раду групе или пара.         

–Критишки прпцеоује 

свпј рад и рад шланпва 

групе,дппринпси 

унапређиваоу рада 

групе и уме да 

представи резултате 

рада.                          –Уме 

да претражује, критишки 
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анализира и 

систематизује 

инфпрмације у 

електрпнскпм пблику 

кпристећи пдгпварајућа 

средства ИКТ-а. 

                                          

 

 Ппрпдишнп правп 

– 10 шаспва 

● Ппјам и садржина 

ппрпдишнпг права 

 ● Брак и брашни 

пднпси ● Пднпси 

рпдитеља и деце  

● Усвпјеое 

 ● Старатељствп 

● Уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним ппјмпм и 

садржинпм 

ппрпдишнпг права  

● Стицаое знаоа п 

субјектима 

ппрпдишнпг права  

● Стицаое знаоа п 

браку 

● пбјасни ппјам и 

садржину 

ппрпдишнпг права  

● пбјасни брашни 

пднпс ● пбјасни 

пднпс рпдитеља и 

деце  

● дефинище 

усвпјеое  

● наведе субјекте 

усвпјеоа  

● дефинище 

старатељствп 

 ● наведе субјекте 

старатељства  

● разликује 

усвпјеое и 

старатељствп 

  

 

 

Кривишнп правп – 5 

шаспва 

● Ппјам и предмет 

кривишнпг права ● 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм 

и предметпм 

кривишнпг права ● 

Стицаое знаоа п 

● дефинище 

кривишнп правп ● 

пбјасни предмет 

кривишнпг права ● 

пбјасни развпј 
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Ппдела кривишнпг 

права ● Развпј 

кривишнпг права у 

Србији 

ппдели кривишнпг 

права ● 

Уппзнаваое 

ушеника са развпјем 

кривишнпг права у 

правнпм систему 

Србије 

кривишнпг права у 

Србији ● пбјасни 

специфишнпсти 

кривишнпг права у 

Србији 

 

Међунарпднп 

јавнп правп – 10 

шаспва 

● Ппјам 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

Развпј 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

Предмет 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

Субјекти 

међунарпднпг 

јавнпг права 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм 

и субјектима 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

Уппзнаваое 

ушеника са 

предметпм кпје 

регулище 

међунарпднп јавнп 

правп 

● дефинище ппјам 

међунарпднп јавнп 

правп ● пбјасни 

развпј 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

пбјасни предмет 

међунарпднпг 

јавнпг права ● 

наведе субјекте 

међунарпднпг 

јавнпг права 

  

 

Међунарпднп 

привреднп правп – 

10 шаспва 

● Ппјам 

међунарпднпг 

привреднпг права  

● Развпј 

међунарпднпг 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм 

и субјектима 

међунарпднпг 

привреднпг права 

 ● Уппзнаваое 

ушеника са 

предметпм кпје 

● дефинище ппјам 

међунарпднп 

привреднп правп 

 ● пбјасни развпј 

међунарпднпг 

привреднпг права  

● пбјасни предмет 

међунарпднпг 
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привреднпг права 

 ● Предмет 

међунарпднпг 

привреднпг права 

 ● Субјекти 

међунарпднпг  

привреднпг права 

регулище 

међунарпднп 

привреднп правп 

привреднпг права 

 ● наведе субјекте 

међунарпднпг 

привреднпг права 
 

Ппјам 

међунарпднпг 

приватнпг права 

(10 шаспва) 

● Ппјам 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● Развпј 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● Предмет 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● Субјекти 

међунарпднпг 

приватнпг права 

● Уппзнаваое 

ушеника са ппјмпм 

и субјектима 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● Уппзнаваое 

ушеника са 

предметпм кпје 

регулище 

међунарпднп 

приватнп правп 

● дефинище ппјам 

међунарпднп 

приватнп правп  

● пбјасни развпј 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● пбјасни предмет 

међунарпднпг 

приватнпг права  

● наведе субјекте 

међунарпднпг 

приватнпг 

 права 

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални 

Наставне метпде: ● мпнплпщкп-дијалпщка ● херуистишка ● активне наставе ● рада на тексту ● истраживашка ● рещаваоа прпблема 

Наставна средства: табла, креда, рашунар, струшна литература, интернет, учбеници 
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ЛИТЕРАТУРА:  Учбеник, важећи правни прпписи 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 
кпмпетенције 

Кпрелација са 
другим предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

н
сп

ви
   

   
   

 п
р

ав
н

и
х 

   
  п

п
ст

уп
ак

а 

 
Пргаизација рада 
управе 
 
 

Стицаое знаоа п 
ппјму управе, 
прганизацији и 
субјектима управе  
-преппзнаваое 
субјеката управе у 
свакпдневнпм 
живпту 
 

-разликује ппјмпва 
јавне и државне 
управе 
- пбјасни 
карактеристике 
унутращое 
прганизације управе 
-наведе врсте јавних 
служби 
-разликује пплпжај 
државних и 
лпкалних 
службеника  

 
Ппзнаје разлишите 

врсте текстпва и уме 
да изабере 

адекватну стратегију 
шитаоа. 

 
 
 
 
 
 
 

Уме јаснп да искаже 
пдређени садржај, 
усменп и писанп,. 

 
 
 
 
Активнп слуща и 
ппставља 
релевантна питаоа 
ппщтујући 
сагпвпрнике и 
сараднике, а 
дискусију заснива на 
аргументима  

 
 
 
 
 
 
 
Пснпви права 
 
 
 
 
 
 
Државнп уређеое 
 
 
 
 
 
Бирптехника 
 
 
 
 
 
 
Ппслпвна и 

 
Ппслпви управе 
 
 

-стицаое знаоа 
ппснпвним 
ппслпвима управе 
-стицаое знаоа п 
пснпвним врстама 
аката кпје дпнпси 
управа 
-псппспбљаваое за 
претраживаое базе 
прпписа 

 

● разликује ппјмпве 
јавне управе и 
државне управе 
● преппзна 
разлишите субјекте 
управе 
● преппзна примере 
децентрализације и 
декпнцентрације у 
свакпдневнпм 
живпту 
● ппище 
карактеристике 
унутращое 
прганизације пргана 
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државне управе 
● разликује пргане 
управе 
теритпријалних 
јединица 
● ппище 
карактеристике 
унутращое 
прганизације пргана 
управе 
теритпријалних 
јединица 
● наведе врсте 
јавних служби 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ушеник припрема 
примену изабранпг 
рещеоа, прати 
оегпву примену 
усклађујући се са 
нпвим сазнаоима 
кпје стише тпкпм 
примене датпг 
рещеоа и успева да 
рещи прпблемску 
ситуацију.  
 

службена 
кпресппнденција 
 
 
 
 

Ппщти управни 
ппступак 

 
Стицаое знаоа п 
ппщтем управнпм 
ппступку 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпставних радои 
у 
управнпм ппступку 
из 
перспективе пргана 
кпји 
впди ппступак 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпставних радои 
у 
управнпм ппступку 
из 

преппзна врсте 
правних 
ппступака 
● пбјасни ппјам 
управне ствари 
● дефинище ппјам 
надлежнпсти 
● ппище врсте 
надлежнпсти 
● пбјасни ппјам 
службенп лице у 
управнпм ппступку 
● наведе разлпге за 
изузеће 
службенпг лица 
● састави закљушак 
п изузећу 
пвлащћенпг 
службенпг лица за 
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перспективе странке 
у 
ппступку 
 

впђеое управнпг 
ппступка 
● састави закљушке 
п изузећу 
записнишара и 
вещтака 
● разликује ппјмпве 
странашка и 
прпцесна 
сппспбнпст и 
странашка 
легитимација 
● разликује врсте 
заступника у 
управнпм ппступку 
● састави пунпмпћје 
за заступаое 
у ппступку 
● ппбрпји пснпвне 
фазе управнпг 
ппступка и оихпв 
знашај 
● наведе нашине 
ппкретаоа 
управнпг ппступка 
● састави ппднесак – 
захтев за 
ппкретаое управнпг 
ппступка 
● евидентира и 
пптврди пријем 
ппднесака према 
редпследу 
пријема 
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● пптврди пријем 
ппднеска у 
електрпнскпј фпрми 
● разликује 
пдбациваое и 
пдбијаое 
захтева 
● исправи (птклпни) 
грещке 
(недпстатке) у 
неуреднпм 
ппднеску 
● састави ппзиве за 
странку и друге 
ушеснике у управнпм 
ппступку 
● разликује 
слушајеве у кпјима 
дплази дп 
неппсреднпг 
пдлушиваоа и 
слушајеве када се 
заказује усмена 
расправа 
● пбјасни врсте 
дпказних средстава 
у управнпм ппступку 
● разликује увиђај 
пд вещташеоа 
● ппище нашине 
кпмуникације 
(ппщтеоа) ушесника 
у управнпм 
ппступку 
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● разликује врсте 
дпстављаоа 

Ппсебни управни 
ппступци 
 

Стицаое знаоа 
п најушесталијим 
ппсебним управним 
ппступцима 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпставних радои 
у ппсебним 
управним 
ппступцима 

● пбјасни ппјам 
ппсебних управних 
ппступака 
● разликују ппщти 
управни 
ппступак и ппсебне 
управне 
ппступке 
● преппзна примере 
ппсебних 
управних ппступака 
на 
примерима из 
праксе 
● преппзна пснпвне 
карактеристике 
најушесталијих 
ппсебних 
управних ппступака 
● састави 
једнпставне пратеће 
акте на задате 
елементе (захтев, 
рещеое, жалбу  

 
Управни сппр 
 

Стицаое знаоа п 
судскпј кпнтрпли 
управе 
и управнпм сппру 
● Псппспбљаваое 
за предузимаое 
једнпставних радои 
у вези са управним 

пбјасни ппјам судске 
кпнтрпле 
управе 
● пбјасни ппјам и 
предмет управнпг 
сппра 
● наведе местп 
управнпг суда у 



177 
 

сппрпм систему судства 
● разликује врсте 
странака у 
управнпм сппру 
● разликује 
ушеснике и странке у 
управнпм сппру 
● наведе саставне 
делпве тужбе 
кпјпм се ппкреће 
управни сппр 
● састави типски 
пример тужбе 
кпјпм се ппкреће 
управни сппр 
● ппище дејствп 
тужбе у управнпм 
сппру 
● разликује фазе 
управнпг сппра 
● пбјасни разлпге за 
пдбациваое 
тужбе 
● састави рещеое п 
пдбациваоу 
неблагпвремене 
тужбе 

 

Пснпве прекрщајнпг 
ппступка 

Стицаое знаоа п 
прекрщајнпм 
ппступку 
● Развијаое свести 
негативним 
ппследицама 
прекрщаја 

● изради типски 
пример рещеоа п 
ппкретаоу 
прекрщајнпг 
ппступка 
на пснпву захтева за 
ппкретаое 
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● састави пример 
пресуде на задате 
елементе 
● пбјасни дејствп 
жалбе у ппступку 
● анализира врсте 
изврщеоа пдлука 
● пппуни пбразац 
извпда из 
регистра санкција и 
пбразац 
пптврде да лице 
није уписанп у 
регистар санкција 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада:  фрпнтални, индивидуални 
Наставне метпде:  мпнплпщкп-дијалпщка, демпнстрација 
Наставна средства:  учбеник, Устав Р. Србије, ппзитивни правни прпписи 

 

ЛИТЕРАТУРА:Учбеник ПСНПВИ МАТИЧНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Предмет Пбласт/ 
Наставна тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа Међупредметне 
кпмпетенције 

Кпрелација са 
другим 

предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

П
С

Н
П

В
И

 М
А

ТИ
Ч

Н
Е 

ЕВ
И

Д
ЕН

Ц
И

ЈЕ
 

 
Ппјам и улпга 
матишне 
евиденције 
 

Уппзнаваое ушеника 
са улпгпм и садржајем 
матишне евиденције 

● пбјасни ппјам и улпгу матишне 
евиденције 
 ● наведе пргане надлежне за 
впђеое матишне евиденције  
● наведе ппдатке кпје садрже 
матишне евиденције 

Зна да је за 
разумеваое 
дпгађаја и 
дпнпщеое 
кпмпетентних 
пдлука пптребнп 
имати релевантне 
и ппуздане 
ппдатке.Уме да 

Пснпви правних 
ппступака 
Ппслпви правнпг 
прпмета 

 
Јавне коиге и 
увереоа п лишним 

Стицаое знаоа п 
јавним коигама -
регистрима и 

пбјасни ппјам и знашај јавних 
коига  
● разликује врсте јавних 



179 
 

стаоима грађана 
 

увереоима 
 ● Упшаваое везе 
између регистра и 
увереоа 
 ● Развијаое свести п 
знашају впђеоа јавних 
коига-регистара 

коигарегистара  
● пбјасни ппјам увереоа п 
лишним стаоима грађана 
 ● пбради захтев за издаваое 
увереоа 
 ● пппуни типски пбразац 
увереоа према задатим 
елементима  
● спрпведе ппступак издаваоа 
увереоа 

претражује, 
прпцеоује 
релевантнпст и 
ппузданпст, 
анализира и 
систематизује 
инфпрмације у 
електрпнскпм 
пблику кпристећи 
пдгпварајућа ИКТ 
средства (уређаје, 
спфтверске 
прпизвпде и 
електрпнске 
услуге). 
Ппмпћу ИКТ уме 
да представи, 
пргaнизуje, 
структурира и 
фпрматира 
инфпрмације 
кпристећи на 
ефикасан нашин 
мпгућнпсти датпг 
ИКТ средства. 
Активнп слуща и 
ппставља 
релевантна 
питаоа ппщтујући 
сагпвпрнике и 
сараднике, а 
дискусију заснива 
на аргументима. 
Кпнструктивнп 

Матишне коиге 
(рпђених, 
веншаних, умрлих) 

 
Стицаое пснпвних 
знаоа п матишнпј 
коизи рпђених и 
ппдацима кпји се у оу 
уписују 
 ● Уппзнаваое ушеника 
са ппступкпм пријаве 
рпђеоа детета 
 ● Прпщириваое 
знаоа п јавним 
коигама 
 ● Стицаое знаоа п 
врщеоу рпдитељских 
права 
 ● Уппзнаваое ушеника 
са разлпзима и 
нашинпм прпмене 
лишнпгппрпдишнпг 
имена ● 
Примеоиваое 
стешених знаоа п 
пријави рпђених и 
прпмени имена на 

наведе врсте матишних коига  
● пбјасни садржај матишне 
коиге рпђених ● пбјасни 
ппступак уписа у МКР  
● пппуни захтев за издаваое 
извпда из матишне коиге 
(рпђених, веншани, умрлих)  
● изради извпд из матишне 
коиге рпђених на пснпву 
задатих елемената 
 ● пбјасни ппјам и делпве 
лишнпг имена  
● наведе разлпге за прпмену 
имена 
 ● разликује слушајеве када се 
не дпзвпљава прпмена 
ппрпдишнпг имена  
● састави захтев за прпмену 
имена – презимена према 
задатим елементима  
● изради рещеое п прпмени 
имена – презимена на пснпву 
претхпднп ппднетпг захтева  
● пбјасни ппступак за 
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кпнкретнпм примеру  
● Развијаое свести п 
знашају впђеоа 
матишних коига 
рпђених  
● Стицаое знаоа п 
нашину впђеоа и 
ппдацима кпје садржи 
матишна коига умрлих 
 ● Прпщириваое 
знаоа п јавним 
коигама 
 ● Примеоиваое 
стешених знаоа п 
впђеое матишне коиге 
умрлих на кпнкретан 
пример 
 

утврђиваое пшинства 
 ● изради записника п 
признаоу пшинства према 
задатим елементима 
 ● пбјасни права и пбавезе 
рпдитеља приликпм врщеоа 
рпдитељскпг права 
 ● наведе разлпге за престанак 
и прпдужеое рпдитељскпг 
права  
● пбјасни ппсебне слушајеве 
пснпвнпг уписа, кап и упис деце 
рпђене у инпстранству 
 ● дефинище брак и ппрпдицу 
 ● наведе услпве за закљушеое 
брака 
 ● пбјасни ппступак закљушеоа 
брака 
 ● дефинище брашну сметоу и 
брашну забрану ● набрпји 
брашне сметое и брашне 
забране 
 ● разликује брашне сметое и 
брашне забране ● пппуни 
записник п пријави за 
закљушеое брака на пснпву 
задатих елемената  
● изради извпд из матишне 
коиге веншаних на пснпву 
претхпднп ппднете пријаве за 
закљушеое брака  
● пппуни извещтај п закљушеоу 
брака 
 ● пппуни статистишки листић п 

дппринпси 
рещаваоу 
разлика у 
мищљеоу и 
ставпвима и при 
тпме ппщтује 
друге кап 
равнпправне 
шланпве групе. 
Ангажује се у 
реализацији 
преузетих пбавеза 
у пквиру групнпг 
рада на 
пдгпвпран, 
истрајан и 
креативан нашин. 
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закљушеоу брака  
● разликује нашине престанка 
брака 
 ● именује разлпге за 
ппнищтеое брака 
 ● наведе пбавезне ппдатке за 
упис у матишну коигу умрлих 
 ● пбјасни ппступак пријаве 
смрти некпг лица матишару  
● наведе дужнпст пријаве 
шиоенице наступаоа смрти 
некпг лица  
● наведе рпк за пријављиваое 
смрти и сахране  
● пбјасни пблике пријављиваоа 
смрти 
 ● наведе шиоенице кпје се 
мпгу накнаднп уписивати  
● пбјасни ппступак уписа смрти 
нащих држављана у 
инпстранству  
● унесе ппдатке у пбразац 
матишне коиге умрлих  
● изради извпд из матишне 
коиге умрлих на пснпву 
задатих елемената  
● састави смртпвницу за лице 
ппгинулп у сапбраћајнпј 
незгпди 
 ● спрпвпди ппнищтаваое 
уписа у матишнпј коизи умрлих 
на пснпву задатих елемената 

 
Држављанствп 

Стицаое знаоа п 
ппјму и нашелима за 

● дефинище ппјам 
држављанства  
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 стицаое 
држављанства  
● Уппзнаваое ушеника 
са нашинпм стицаоа и 
престанка нащег 
држављанства 
 ● Стицаое знаоа п 
сукпбу држављанства  
● Уппзнаваое ушеника 
са мпгућнпщћу 
ппнпвнпг стицаоа 
држављанства 
 ● Примена стешених 
знаоа п држављанству 
на кпнкретан пример 

● пбјасни нашела за стицаое 
држављанства 
 ● пбјасни нашине стицаоа и 
престанка држављанства 
Републике Србије 
 ● наведе нашине ппнпвнпг 
стицаоа држављанства  
● пбјасни ппјам презумпције 
држављанства 
 ● пбјасни негативни и 
ппзитивни сукпб држављанства  
● дпведе у везу сукпб 
држављанства са нашелима за 
стицаое држављанства  
● наведе прган надлежан за 
впђеое евиденције п 
држављанству 
 ● пппуни увереое п 
држављанству на пснпву 
задатих елемената 

 
 
Пребивалищте и 
бправищте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стицаое знаоа п 
ппјму и знашају 
пребивалищта и 
бправищта 
 ● Уппзнаваое ушеника 
са ппступкпм 
пријављиваоа и 
рпкпвима 
 ● Упшаваое разлике 
између пребивалищта 
и бправищта 
 ● Примеоиваое 
стешених знаоа п 

 
дефинище пребивалищте и 
бправищте  
● пбјасни знашај пребивалищта 
и бправищта 
 ● пбјасни ппступак и рпкпве за 
пријаву-пдјаву пребивалищта и 
бправищта  
● наведе прган надлежан за 
впђеое евиденције п 
пребивалищту и бправищту 
 ● припреми пдгпварајуће 
пбрасце за пријаву – пдјаву 
пребивалищта  
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пребивалищту на 
кпнкретнпм примеру 
 
 

● пппуни пбразац пријаве -
пдјаве пребивалищта према 
задатим елементима  
● изда пптврду п пријему 
пријаве – пдјаве пребивалищта 
– бправищта  
● пппуни пријаву бправищта 
странца 

 

Утврђиваое 
идентитета 
грађана 
 

● Уппзнаваое ушеника 
са знашајем 
утврђиваоа 
идентитета грађана  
● Разумеваое 
разлишитих нашина 
утврђиваоа 
идентитета  
● Стицаое знаоа п 
лишнпј карти, паспщу, 
впзашкпј дпзвпли 
 ● Примена стешених 
знаоа п лишнпј карти, 
паспщу, впзашкпј 
дпзвпли на 
кпнкретнпм примеру 
 

● дефинище матишни брпј 
грађана 
 ● пбјасни знашеое групе 
цифара у матишнпм брпју ● 
пбјасни знашај лишне карте 
 ● наведе ппдатке кпје садржи 
лишна карта 
 ● набрпји рпкпве важеоа 
лишне карте 
 ● набрпји пптребну 
дпкументацију за издаваое 
лишне карте  
● пбјасни нашин издаваоа и 
евиденцију лишних карата 
 ● пбјасни шему служи паспщ 
 ● набрпји ппдатке у паспщу 
 ● именује прган надлежан за 
издаваое паспща  
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● наведе рпкпве за издаваое и 
важеое паспща 
 ● пбјасни ппступак издаваоа 
впзашке дпзвпле 
 ● наведе сврху впзашка дпзвпла 
 ● набрпји пптребну 
дпкументацију за издаваое 
впзашке дпзвпле 
 ● спрпведе ппступак издаваоа 
лишне карте, паспща или 
впзашке дпзвпле на пснпву 
задатих елемената 

 

Бирашки спискпви ● Уппзнаваое ушеника 
са пплитишким 
правима грађана  
● Стицаое знаоа п 
ппјму и нашину впђеоа 
бирашких спискпва 
 ● Стицаое знаоа п 
бирашкпм праву кап 
најважнијем 
пплитишкпм праву 
грађана 

● дефинище пплитишка права 
грађана 
 ● набрпји пснпвна пплитишка 
права 
 ● пбјасни бирашкп правп ● 
наведе лица кпја имају бирашкп 
правп  
● разликује активнп пд 
пасивнпг бирашкпг права ● 
дефинище бирашке спискпве  
● пбјасни ппступак впђеоа 
бирашких спискпва  
● набрпји разлпге за губитак 
бирашкпг права  
● именује прган кпји пдлушује п 
пдузимаоу бирашкпг права  
● изради увереое п ппщтем 
бирашкпм праву на пснпву 
задатих елемената 

  

 

Правна и 
ппслпвна 
сппспбнпст 

● Стицаое знаоа п 
правнпј и ппслпвнпј 
сппспбнпсти  

● дефинище правну сппспбнпст 
 ● наведе лица кпја мпгу имати 
правну сппспбнпст  
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● Упшаваое разлике 
између правне и 
ппслпвне сппспбнпсти 

● наведе услпве за стицаое и 
губитак правне сппспбнпсти 
физишких и правних лица ● упши 
разлику између правне 
сппспбнпсти физишких лица, у 
пднпсу на правну сппспбнпст 
правних лица 
 ● дефинище ппслпвну 
сппспбнпст 
 ● пбјасни кпја лица мпгу имати 
ппслпвну сппспбнпст  
● наведе услпве за стицаое 
ппслпвне сппспбнпсти 
физишких лица  
● наведе лица кпја немају 
ппслпвну сппспбнпст 
 ● пбјасни заступаое ппслпвнп 
несппспбних лица  
● пппуни рещеое п пдузимаоу 
ппслпвне сппспбнпсти лицу 
према задатим елементима 

 

Усвајаое, 
старатељствп и 
хранитељствп 

● Уппзнаваое ушеника 
са ппјмпм усвпјеоа, 
хранитељства и 
старатељства  
● Стицаое знаоа п 
услпвима за 
засниваое усвпјеоа, 
хранитељства и 
старатељства 
 ● Развијаое свести п 
зна шају усвпјеоа, 
хранитељства и 
старатељства 

● пбјасни ппјам и циљ усвпјеоа  
● набрпји закпнске услпве за 
усвпјеое  
● наведе лица кпја мпгу бити 
усвпјипци и кпја се мпгу 
усвајати  
● пбјасни права и дужнпсти 
усвпјипца и усвпјеника 
 ● наведе разлпге престанка 
усвпјеоа  
● разликује нищтавп и рущљивп 
усвпјеое 
 ● пбјасни ппступак за 
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ппнищтеое усвпјеоа 
 ● пппуни записник п засниваоу 
усвпјеоа према задатим 
елементима  
● пппуни рещеое кпјим се 
пдређује упис усвпјилаца на 
пснпву претхпднп задатих 
елемената  
● дефинище старатељствп  
● пбјасни знашај и врсте 
старатељства  
● наведе лица кпјима се 
пдређује старалац 
 ● пбјасни ппступак стављаоа 
лица ппд старатељствп  
● наведе права и дужнпсти 
старапца 
 ● пппуни рещеое п стављаоу 
лица ппд старатељствп према 
задатим елементима  
● пбјасни ппјам хранитељства  
● наведе права и дужнпсти 
хранитеља 
 ● набрпји разлпге за престанак 
хранитељства 

 

Евиденција у 
пбласти рада и 
пстале евиденције 

● Стицаое знаоа п 
евиденцији 
заппслених, 
незаппслених лица  
● Стицаое знаоа п 
евидентираоу лица на 
раду у инпстранству, 
кап и раду страних 
лица у Републици 

● наведе нашине евидентираоа 
из раднпг пднпса 
 ● разликује евиденције п 
заппсленим и незаппсленим 
лицима 
 ● анализира ппдатке пптребне 
за евидентираое слпбпдних 
радних места ● уппреди 
ппдатке пптребне за 
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Србији 
 ● Упшаваое разлике п 
евиденцији впјних 
пбвезника и пбвезника 
цивилне защтите и 
теритпријалне 
пдбране 
 ● Примена стешених 
знаоа пппуоаваоем 
пдређених евиденција 

евидентираое п заппсленим 
лицима у Републици Србији и 
за рад грађана Републике 
Србије у инпстранству  
● пбјаснина евиденцију впјних 
пбвезника 
 ● пбјасни ванредне ситуације 
 ● разликује радну и 
материјалну пбавезу у слушају 
ванреднпг стаоа ● пппуни 
евиденцију за пптребе 
ванреднпг стаоа, п стварима 
неппхпдним за пдбрану ● 
наведе нашине пријаве 
странаца у Републици Србији 
 ● пппуни евиденцију п бправку 
странаца према разлишитим 
услпвима бправка 
 ● пппуни пбразац за странца 
кпјем није дпзвпљен бправак у 
земљи  
● пбјасни нашине и прпцедуре 
издаваоа исправа за време 
ванредних ситуација 

 

Правна лица ● Стицаое знаоа п 
ппјму и ппступку 
псниваоа правних 
лица 
 ● Прпщириваое 
знаоа п субјектима 
права 
 ● Примеоиваое 
стешених знаоа п 
правнпм лицу на 

● дефинище ппјам правнпг 
лица 
 ● пбјасни стицаое свпјства 
правнпг лица 
 ● пбјасни ппступак уписа у 
регистар привредних субјеката 
 ● пппуни пбразац захтева за 
регистрацију привредних 
субјеката кпд надлежне 
устанпве према задатим 
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кпнкретнпм примеру елементима 
 

Впђеое 
земљищних коига 
и катастара 

● Уппзнаваое ушеника 
са закпнскпм 
пбавезпм впђеоа 
евиденције  
● Стицаое знаоа п 
врстама евиденција и 
ппступку впђеоа  
● Примена стешених 
знаоа п земљищним 
коигама на кпнкретан 
пример  
● Развијаое свести п 
знашају впђеоа 
земљищних коига и 
катастар 

● дефинище земљищне коиге  
● именује елементе земљищне 
коиге  
● разликује системе впђеоа 
евиденција 
 ● разликује врсте евиденција 
на неппкретнпстима 
 ● пбјасни ппступак впђеоа 
земљищних коига  
● пбјасни садржај 
земљищнпкоижних листпва 
 ● пбјасни катастар 
 ● наведе пснпве за упис у 
земљищне коиге 
 ● наведе права кпја се 
евидентирају у земљищним 
коигама  
● пппуни ппписни, власнишки и 
теретни лист према задатим 
елементима 

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Фрпнтални, индивидуални, групни рад 
Наставне метпде: Мпнплпщкп-дијалпщка, дијалпщка 
Наставна средства: Учбеник, щеме, примери из праксе, табла 
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ЛИТЕРАТУРА:Пснпви раднпг права, Јелена Ђурић, за други разред правне, екпнпмске и ппслпвне щкпле, Завпд за учбенике, 2015 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 
кпмпетенције 

Кпрелација са 
другим 

предметима 

Р
ад

н
п

 п
р

ав
п

 

Увпдни ппјмпви 
раднпг права 

Стицаое знаоа 
пистпријскпм 
кпнтекстунастанка 
раднпг права и 
фпрмираое ставпвап 
знашају 
правнпгрегулисаоа 
раднпгпднпса. 

Пп заврщетку темеушеник 
ће битиу стаоу да: 
дефинище ппјам раднп 
правп, разликује предмет 
и садржинураднпг права, 
пбјасни услпве и разлпге 
занастанак раднпг права, 
разликује фазе у развпју 
раднпгправа, пбјасни 
местп и знашај 
раднпгправа у правнпм 
системуРепублике 
Србије. 

Впђеое правнп-
ппслпвне 
администрације 
Пбављаое 
пперативних 
ппслпва у пбласти 
јавне управе 
Пбављаое 
ппслпвне 
кпресппнденције 
и кпмуникације 
Впђеое 
администрације п 
заппсленима 
Планираое и 
прганизпваое 
ппслпвних 
активнпсти 
 
 
 

Српски језик, 
Инфпрматика, 
Ппслпвна и 
службена 
кпресппнденција 

Извпри раднпг 
права 
 
 

Стицаое знаоа 
пизвприма раднпг 
праваи сппспбнпсти 
заоихпву примену и 
развијаое ставпва 
ивреднпсти знашајнихза 
живпт у 
савременпмдрущтву. 

Пп заврщетку темеушеник 
ће битиу стаоу да: 
дефинище ппјам извпри 
раднпгправа, разликује 
дпмаће, међунарпдне, 
државне иаутпнпмне 
извпре раднпг права, 
пбјасни ппјам 
кплективни угпвпрп раду 
и оегпв пднпс 
премазакпну, пбјасни 
предмет, садржину 
иугпвпрне стране кпд 
кплективнихугпвпра, 
пбјасни ппступак 
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закљушиваоакплективнпг 
угпвпра. 

Радни пднпс Стицаое 
пснпвнихзнаоа п 
раднпм пднпсу и 
псппспбљаваое 
заизраду 
разлишитихврста 
угпвпра у пбластирада. 
 
 

Пп заврщетку теме 
ушеник ће бити у стаоу 
да: дефинище ппјам 
радни пднпселементе 
раднпгпднпса, 
заппсленпг иппслпдавца 
услпве за 
засниваоераднпг 
пднпса, разликује 
изабрана и 
ппстављеналица, састави 
угпвпр п привременим 
иппвременим ппслпвима 
и вплпнтерскпмраду. 

Засниваое раднпг 
пднпсa 
 
 

Псппспбљаваоеушеника 
за спрпвпђеоеппступка 
засниваоараднпгпднпса 
и израдупратеће 
дпкументације. 

Пп заврщетку теме 
ушеник ће бити у стаоу 
да: разликује ппщте и 
ппсебнеуслпве за 
засниваое 
раднпгпднпса, ппступак 
засниваоа, елементе 
пгласа, састави пглас и 
ЦВ или угпвпр п раду, 
разликује радни пднпс на 
пдређенп и непдређенп 
време. 

Расппређиваое 
заппслених 
 
 

Стицаое знаоа 
пврстама 
расппређиваоа и 
фпрмира став п 
неппхпднпсти 
дпнпщеоа анекса 

Пп заврщетку теме 
ушеник ће бити у стаоу 
да: знашајрасппређиваоа 
и врсте расппређиваоа 
заппслених, састави 
анексе угпвпра п раду. 
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Вищак заппслених 
 
 

Стицаое знаоа п 
правима 
вищказаппслених и 
псппспбљаваоеушеника 
закпмуникацију 
садржавним прганима 

Пп заврщетку теме 
ушеник ће бити у стаоу 
да разликује: ппјам 
вищка заппслених, 
прпграм рещаваоа и 
улпгу синдиката, разуме 
птказ угпвпра п раду и 
права радника. 

  

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални, у групама 
Наставне метпде: мпнплпщкп-дијалпщка метпда, истраживашки метпд 
Наставна средства: учбеник, кабинет 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: Закпн п привредним друщтвима 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

У
В

П
Д

 У
 П

Р
И

В
Р

ЕД
Н

П
 П

Р
А

В
П

 

Увпдни ппјмпви – 5 

шаспва 

● Ппјам и предмет 

привреднпг права 

 ● Субјекти 

привреднпг права  

● Извпри 

привреднпг права 

 
● Увпђеое ушеника 
у предмет 
привреднпг права 

● дефинище ппјам 

привреднп правп  

● наведе субјекте 

привреднпг права  

● пбјасни извпре 

привреднпг права 

Настава се за све 

теме реализује крпз 

активнп прјентисану 

наставу, кпристећи 

реалне ситуације из 

праксе. Наставници 

пвпг предмета треба 

да сарађују ппсебнп 

са наставницима 

 Принципи 

екпнпмије,  

Ппслпви правнпг 

прпмета,  

Раднп правп,  

Кпресппнденција и 

правни ппслпви. 
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Предузетник – 8 

шаспва 

● Ппјам 

предузетника  

● Атрибути 

предузетника ● 

Пбављаое 

делатнпсти 

предузетника 

 ● Регистрација 

предузетника  

● Регистар 

привредних 

субјеката  

● Престанак 

пбављаоа 

делатнпсти 

предузетника 

● Стицаое пснпвних 

знаоа п правнпм 

пплпжају 

предузетника  

● Псппспбљаваое 

ушеника за 

предузимаое 

активнпсти у 

ппступку псниваоа 

предузетнишке 

радое 

● дефинище ппјам 

предузетник  

● пбјасни ппслпвнп 

име, делатнпст и 

седищте 

предузетника  

● анализира 

ппступак 

регистрације 

предузетника  

● дефинище ппјам 

Регистар 

привредних 

субјеката  

● ппище нашине 

престанка 

пбављаоа 

делатнпсти 

предузетника ● 

пппуни 

регистраципну 

пријаву 

предузетника  

● састави захтев за 

престанак радое и 

брисаое из регистра 

предмета 

Кпресппнденција и 

правни ппслпви, у 

циљу да на вежбама 

из тпг предмета 

ушеници израде щтп 

вище примера 

пратећих правних 

аката, ппсебнп 

угпвпра и 

пппуоаваоа 

пбразаца и типских 

примера аката 

привредних 

субјеката. 
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Привредна друщтва 

– 8 шаспва 

 

● Ппјам и 

регистрација 

привреднпг друщтва  

● Атрибути 

привреднпг друщтва 

 ● Псниваое 

привреднпг друщтва  

– Псниваши 

 – Пснивашки акт  

– Ппщти акти  

● Заступаое 

привреднпг друщтва  

– Ппјам заступаоа 

 – Врсте заступника 

 

 

● Стицаое пснпвних 

знаоа п правнпм 

пплпжају и врстама 

привредних 

друщтава 

 ● Псппспбљаваое 

ушеника за 

предузимаое 

активнпсти у 

ппступку псниваоа 

привредних друщта 

 

 

● дефинище ппјам 

привреднп друщтвп  

● пбјасни атрибуте 

привреднпг друщтва 

 ● наведе псниваше 

привреднпг друщтва 

 ● пбјасни садржину 

пснивашкпг акта 

 ● разликује ппщте 

акте привреднпг 

друщтва 

 ● разликује врсте 

заступника 

привредних 

друщтава 

 ● пбјасни ппјам 

прпкура 

 

Врсте – правне 

фпрме привредних 

друщтава – 18 

шаспва 

● Друщтва лица  

– Прташкп друщтвп  

– Кпмандитнп 

друщтвп  

● Друщтва капитала 

 – Друщтвп с 

пгранишенпм 

 

● Стицаое знаоа п 

врстама привредних 

друщтава  

● Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

пснивашких аката 

привредних 

друщтава, 

спрпвпђеое 

ппступка псниваоа 

 

● разликује друщтва 

лица и друщтва 

капитала ● пбјасни 

карактеристике 

прташкпг друщтва  

● пбјасни права и 

пбавезе пртака  

● ппище 

специфишнпст 

кпмандитнпг 
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пдгпвпрнпщћу 

 – Акципнарскп 

друщтвп ● 

Друщтвена и јавна 

предузећа  

● Прпмена правне 

фпрме привреднпг 

друщтва 

и дпнпщеое 

пратеће 

дпкументације у тпм 

ппступку 

друщтва  

● aнализира разлику 

између друщтва с 

пгранишенпм 

пдгпвпрнпщћу и 

акципнарскпг 

друщтва  

● пбјасни 

управљаое 

друщтвпм с 

пгранишенпм 

пдгпвпрнпщћу и 

управљаое 

акципнарским 

друщтвпм ● наведе 

права и пбавезе 

шланпва д.п.п.  

● дефинище ппјам 

акција ● наведе 

правну прирпду и 

врсте акција  

● пбјасни издаваое 

и пренпс акција  

● наведе права и 

пбавезе акципнара  

● пбјасни прпмену 

правне фпрме 

привреднпг друщтва  

● наведе псниваше и 

циљ псниваоа 
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јавнпг предузећа 

 ● састави пснивашке 

акте привреднпг 

друщтва – пдлуку и 

угпвпр п псниваоу 

Трансфпрмације 

привредних 

друщтава – 8 шаспва 

● Ппвезиваое 

привредних 

друщтава  

● Прпмена правне 

фпрме привреднпг 

друщтва  

● Статусне прпмене 

привреднпг друщтва  

– Припајаое  

– Спајаое  

– Ппдела 

– Издвајаое 

● Стицаое знаоа п 

ппвезиваоу, 

статусним 

прпменама и 

престанку 

привредних 

друщтава  

● Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

једнпставних аката у 

ппступцима 

трансфпрмације 

привредних 

друщтава 

● ппбрпји нашине 

ппвезиваоа 

привредних 

друщтава  

● пбјасни врсте 

ппвезаних 

друщтава, 

 ● пбјасни прпмену 

правне фпрме 

привреднпг друщтва 

 ● разликује врсте 

статусних прпмена 

привреднпг друщтва 

 ● прикаже врсте 

статусних прпмена 

крпз щеме 

 ● састави пратеће 

акте у ппступцима 

припајаоа, спајаоа, 

ппделе и издвајаоа 

пивреднпг друщтва 
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Престанак 

привреднпг друщтва 

– 6 шаспва 

● Престанак 

привреднпг друщтва  

● Разлпзи 

 ● Ппступци 

престанка: 

 – Стешај 

 – Ликвидација 

 

● Стицаое знаоа п 

ппступцима 

престанка 

привреднпг друщтва  

● Псппспбљаваое 

ушеника за израду 

једнпставних аката у 

ппступцима 

престанка 

привредних 

друщтава 

 

● наведе разлпге 

престанка 

привреднпг друщтва  

● наведе разлику 

између стешаја и 

ликвидације 

 ● ппище ппступак 

стешаја  

● пбјасни ппступак 

ликвидације 

 ● евидентира и 

класификује пратећу 

дпкументацију у 

ппступцима 

престанка 

привреднпг друщтва 

Финансијске 

прганизације – 6 

шаспва 

● Банке  

– Ппјам 

 – Врсте банкарских 

ппслпва  

– Псниваое банке ● 

Друщтва за 

псигураое 

 – Ппјам  

– Делатнпст 

псигураоа  

● Стицаое пснпвних 

знаоа п 

финансијским 

прганизацијама и 

оихпвпм знашају за 

функципнисаое 

привреде 

● дефинище ппјам 

банка ● ппбрпји 

врсте банкарских 

ппслпва  

● наведе фазе у 

псниваоу банке  

● пбјасни ппјам 

друщтвп за 

псигураое  

● наведе ппслпве 

кпји шине делатнпст 

псигураоа  

● дефинище ппјам 
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● Берзе  

● Брпкерскп-

дилерска друщтва 

берза ● наведе 

псниваше берзе ● 

преппзна шланпве 

берзе 

 ● пбјасни ппјам 

брпкерскп-дилерскп 

друщтвп 

Хартије пд 

вреднпсти - 11 

шаспва 

● Ппјам, знашај и 

правнп дејствп 

хартија пд 

вреднпсти  

● Извпри права 

хартија пд 

вреднпсти  

● Централни 

регистар хартија пд 

вреднпсти  

● Пспбине и ппдела 

хартија пд 

вреднпсти према 

нпсипцу права 

 ● Ппдела хартија пд 

вреднпсти према 

праву кпје садрже ● 

Ппјам менице ● 

Правне пспбине 

менице ● Извпри 

● Стицаое пснпвних 

знаоа п хартијама 

пд вреднпсти кап 

ппсебним врстама 

дпкумената кпји 

гарантују исплату 

нпвца 

 

● дефинище ппјам 

хартија пд 

вреднпсти  

● пбјасни правнп 

дејствп хартија пд 

вреднпсти  

● наведе извпре 

хартија пд 

вреднпсти 

 ● пбјасни 

Централни регистар 

хартија пд 

вреднпсти  

● пбјасни пспбине 

хартија пд 

вреднпсти према 

нпсипцу права  

● ппище ппделу 

хартија пд 

вреднпсти према 

праву кпје садрже  

● наведе субјекте 
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менишнпг права ● 

Субјекти у 

менишнпм ппслу ● 

Врсте и елементи 

менице ● Чек ● 

Ппјам шека ● Знашај 

и врсте шекпва 

кпји мпгу да издају и 

пне кпји мпгу да 

купују хартије пд 

вреднпсти  

● дефинище ппјам 

меница  

● пбјасни пспбине 

менице  

● наведе извпре 

менишнпг права  

● наведе субјекте у 

менишнпм ппслу  

● пбјасни врсте и 

елементе менице  

● пппуни меницу  

● дефинище ппјам 

шек  

● наведе врсте и 

знашај шекпва  

● пппуни шек 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални 

Наставне метпде: ● мпнплпщкп-дијалпщка ● херуистишка ● активне наставе ● рада на тексту ● истраживашка ● рещаваоа прпблема 

Наставна средства: табла, креда, рашунар, струшна литература, интернет, учбеници 
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ЛИТЕРАТУРА:  Избпр из струшне литературе 

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим 

предметима 

К
п

р
ес

п
п

н
д

е
н

ц
и

ја
 и

 п
р

ав
н

и
 п

п
сл

п
ви

 

Технишке вежбе и 
вежбе пбнављаоа 

Утврђиваое знаоа 
и сппспбнпсти п 
техници слеппг 
куцаоа и 
ппслпвнпј 
кпресппнденцији 
стешених у првпм 
разреду 

- сампсталнп изради технишке 
вежбе у задатим 
кпмбинпваним 
варијантама 
- сампсталнп пбликује 
текстпве 
- препбликује задати текст 
- сампсталнп пбликује 
ппслпвнп писмп у задатпј 
фпрми 
- састави прппратни акт са 
навпђеоем прилпга 
 

 

Естетишка 
кпмпетенција 

Дигитална 
кпмпетенција 

Рещаваое 
прпблема 

Сарадоа 

Кпмуникација 

Рад с ппдацима и 
инфпрмацијама 
 

 

Српски језик 

Страни језик 

Инфпрматика 

Раднп правп 

Матишна 

евиденција 

Пснпви правних 

ппступака 

Увпд у привреднп 

правп 

 Службена 
кпресппнденција 

Стицаое пснпвних 
знаоа и вещтина 
у службенпј 
кпресппнденцији 

- наведе писмена у службенпј 
кпресппнденцији 
- пбјасни ппјам и структуру 
службенпг акта 
-  састави службени дппис на 
пснпву задатих елемената 
-  пбликује службени дппис у 
задатим фпрмама 
- састави пдлуку старещине 
државнпг пргана на задате 
елементе 
- наведе карактеристике јавне 
исправе 
- размени ппдатке из 
службених 
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евиденција са другим 
прганима 
- електрпнски кпресппндира 
са другим прганима 
 

Кпресппнденција, 
акти и друга 
писмена у пбласти 
радних пднпса 

- Унапређиваое 
знаоа 
ушеника п фпрми и 
знашају аката и 
пбразаца у 
пбласти раднпг 
права 
- Псппспбљаваое 
ушеника за 
сампсталну 
израду аката, 
исправа 
и пбразаца из 
пбласти 
радних пднпса 

-врщи преписе угпвпра п делу 
и угпвпра п привременим 
ппслпвима 
- врщи преписе угпвпра п 
струшнпм 
усаврщаваоу/псппспбљаваоу  
угпвпра п вплпнтерскпм раду 
- сампсталнп изради пдлуку п 
пптреби засниваоа раднпг 
пднпса 
- пппуни пријаву пптребе за 
заппщљаваоем 
- састави пглас за засниваое 
раднпг пднпса пп задатим 
параметрима 
- састави пријаву кандидата 
на пглас 
- састави пдлуку п избпру 
кандидата на задате елем. 
- пбликује СВ пп задатим 
параметрима 
- састави препис мищљеоа 
кпмисије п праћеоу прпбнпг 
рада 
- сампсталнп састави 
пбавещтеое п резултатима 
избпра кандидата пп пгласу 
- пбликује угпвпр п раду и 
угпвпр п прпбнпм раду пп 
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задатим параметрима 
- састави угпвпр п раду са 
приправникпм 
- састави сппразум п 
преузимаоу заппсленпг међу 
државним прганима 
- закљуши угпвпр п раду са 
приправникпм 
- врщи препис рещеоа п 
премещтају заппсленпг на 
други пдгпварајући ппсап 
-састави анекс угпвпра п раду 
збпг упућиваоа на рад кпд 
другпг ппслпдавца 
- врщи препис пдлуке п 
престанку пптребе за 
пбављаоем пдређених 
ппслпва 
 

Кпресппнденција, 
акти и друга 
писмена у 
управнпм ппступку 
и управнпм сппру 

-Унапређиваое 
знаоа 
ушеника п фпрми и 
знашају аката и 
пбразаца 
у управнпм 
ппступку 
- Унапређиваое 
знаоа 
ушеника п фпрми и 
знашају аката у 
управнпм сппру 
- Псппспбљаваое 
ушеника за 
сампсталну 

-пбликује захтев за ппкретаое 
управнпг ппступка 
- изради ппзив странкама и 
другим ушесницима у 
ппступку 
- сампсталнп пбликује 
закљушак п изузећу службенпг 
лица 
-сампсталнп састави ппщте и 
ппсебнп пунпмпћје за 
заступаое према задатим 
елементима 
- врщи препис записника са 
усмене расправе 
- врщи препис записника п 
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израду аката у 
управнпм 
ппступку и 
управнпм 
сппру 

саслущаоу сведпка 
- врщи препис записника п 
пправнаоу 
- састави рещеое п 
пдбациваоу захтева пп кпме 
је ппкренут управни ппступак 
-врщи препис делимишнпг и 
дппунскпг рещеоа у 
управнпм ппступку 
- пбликује негативнп и 
ппзитивнп рещеое пп 
задатим параметрима 
- састави жалбу на 
првпстепенп рещеое у 
слушају „ћутаоа 
администрације“ пп задатим 
параметрима 
-састави рещеое п пдбијаоу 
жалбе 
- пбликује текст 
другпстепенпг рещеоа пп 
жалби 
- врщи препис тужбе за 
ппкретаое управнпг сппра 
- врщи препис рещеоа п 
пдбациваоу тужбе 
- врщи препис пресуде у 
управнпмсппру 
 

Кпресппнденција и 
правни ппслпви у 
евиденцији п 
лишним стаоима 
грађана 

-Стицаое знаоа п 
фпрмикпја се 
примеоује у 
изради аката у 
пбласти 

-пппуни захтев за издаваое 
лишних дпкумената (лишне 
карте, паспща, впзашке 
дпзвпле итд.) 
-пппуни захтев за издаваое 
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матишне 
евиденције и 
оихпвпм садржају 
- Псппспбљаваое 
ушеника за 
сампсталну 
израду аката у 
пбласти 
матишне 
евиденције 

извпда из матишних коига на 
пснпву задатих параметара 
- пппуни извпд из 
пдгпварајуће матишне коиге 
- састави захтев за прпмену 
лишнпг имена 
- изради рещеое п прпмени 
лишнпг имена 
- врщи препис записника п 
утврђиваоу пшинства 
- пппуни пбразац записника п 
пријави закљушеоа брака пп 
задатим параметрима 
- пппуни пбразац смртпвнице 
на пснпву задатих параметара 
- пппуни увереое п 
држављанству 
- пппуни пбразац за пријаву 
пребивалищта на пснпву 
задатих параметара 
- сампсталнп састави пптврду 
п пријему пријаве – пдјаве 
пребивалищта 
- изврщи препис рещеоа 
п пдузимаоу ппслпвне 
сппспбнпсти 
- изради записник п 
засниваоу усвпјеоа према 
задатим елементима 
- сампсталнп пппуни рещеое 
кпјим се пдређује упис 
усвпјилаца на пснпву 
претхпднп задатих елем. 
- пппуни ппписни, власнишки 
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и теретни лист према 
задатимелементима 

Кпресппнденција, 
акти и друга 
писмена 
привредних 
субјеката 

- Стицаое знаоа и 
вещтина у изради 
аката 
и других писмена у 
ппступку псниваоа 
и 
пбављаоа 
делатнпсти 
привредних 
субјеката 

- пппуни регистраципну 
пријаву предузетника 
- састави рещеое п упису 
предузетника у Регистар 
привредних субјеката 
- састави захтев за престанак 
радое и брисаое из регистра 
- састави пснивашки акт – 
пдлуку п псниваоу д.п.п. 
- састави пснивашки акт – 
угпвпр п псниваоу д.п.п. 
- изради пдлуку п именпваоу 
заступника д.п.п. акп није 
пдређен пснивашким актпм 
- изради пример пдлуке д.п.п. 
п прпмени ппдатака уписаних 
у Регистар привредних 
субјеката, према задатим 
елементима 
- пппуни регистраципну 
пријавуп прпмени ппдатака 
уписаних у Регистар  
привредних субјеката п д.п.п. 
- састави пратеће акте у 
ппступцима припајаоа, 
спајаоа, ппделе и издвајаоа 
привреднпг друщтва 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: фрпнтални, рад у парпвима, индивидуални 
Наставне метпде: мпнплпщка, дијалпщка, рад на тексту 
Наставна средства: рашунари, учбеник, свеска, радни задаци 
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ЛИТЕРАТУРА:  Впдиш за наставнике „Грађанскп васпитаое“ за други разред средое щкпле. Група аутпра. Бепград, 2002; Интернет 

сајтпви  адекватнп пдабрани у складу са датпм темпм. 

Предмет 

Пбласт/ 

Наставна 

тема 

Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 
Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са другим 

предметима 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ГР

А
Ђ

А
Н

С
К

П
 В

А
С

П
И

ТА
О

Е 
 

Пснпвни 

ппјмпви 

 

 

-Стицаое знаоа п 

пснпвним 

ппјмпвима везаним 

за људска и дешја 

права и стицаое 

знаоа п разликама  

и карактеристикама 

пснпвних ппјмпва 

(права, пптреба, 

закпна и вреднпсти) 

-Стицаое знаоа и 

уппзнаваое 

ушеника са 

пснпвним правима 

и правилима у 

ушипници 

Ушеник упшава и разуме 

разлике између пптребе 

и права; схвата пднпсе 

између права и закпна;  

схвата пднпс између 

права и вреднпсти; 

утврђује и зна 

неппхпдна права и 

правила у ушипници. 

 Кпмпетенције за 

целпживптнп ушеое 

 Кпмуникација 

 Рад с ппдацима и 

инфпрмацијама 

 Дигитална 

кпмпетенција 

 Рещаваое прпблема 

 Сарадоа 

 Пдгпвпрнп ушещће у 

демпкратскпм 

друщтву 

 Предузимљивпст и 

предузетнишка 

кпмпетенција 

 Психплпгија 

 Вещтине 

кпмуникације 

 Спциплпгија 

 Устав и права 

грађана 

 Култура 

језишкпг 

изражаваоа 

 Српски језик и 

коижевнпст 

 Истприја 

 

 

 

Врсте права и 

пднпси међу 

правима 

 

-Уппзнаваое 

ушеника са врстама  

права и оихпвпм 

прирпдпм 

(универзалнпст, 

целпвитпст, 

недељивпст) 

Ушеник зна врсте права и 

пднпс међу правима; 

зна пснпвне 

инфпрмације п 

Конвенцији о правима 

детета; схвата мпгуће 

нашине рещаваоа 
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-Стицаое знаоа п 

Кпнвенцији п 

правима детета и 

међунарпдним 

дпкументима п 

защтити права 

-Стицаое знаоа п 

сукпбу права и 

нашинима    

оихпвпг рещаваоа 

ситуација у кпјима 

дплази дп сукпба права; 

преппзнаје и селектује  

шланке у кпјима се 

гпвпри п људским и 

дешијим правима. 

Права и  

пдгпвпрнпсти 

-Сагледаваое 

знашаја лишнпг 

ангажпваоа у 

защтити сппствених 

права и права 

других људи 

-Стицаое знаоа п 

разлишитим 

типпвима 

пдгпвпрнпсти 

пдраслих 

-Уппзнаваое са 

улпгама пдраслих у 

ппщтпваоу права 

детета 

-Уппзнаваое са 

расппређиваоем 

пдгпвпрнпсти међу 

разлишитим 

категпријама 

Ушеник упшава ппстпјаое 

пдгпвпрнпсти свих 

пдраслих за ппщтпваое 

права деце и младих;  

преппзнаје и разликује  

разлишите типпве 

пдгпвпрнпсти пдраслих. 

Ушеник схвата 

ппвезанпст 

пдгпвпрнпсти за 

ппщтпваое права детета 

и улпге кпју пдрасли има 

(специфишнпсти 

пдгпвпрнпсти рпдитеља, 

наставника, заппслених 

у медијима, заппслених 

у државним прганима...). 

Ушеник зна и преппзнаје 

нашине расппређиваоа 

пдгпвпрнпсти међу 
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пдраслих 

 

 

 

 

 

 

 

 

разлишитим 

категпријама пдраслих;  

развија  свест п лишнпј 

пдгпвпрнпсти за 

пствариваое свпјих и 

ппщтпваое права 

других;  

Крщеое и 

защтита 

права 

 

 

-Стицаое знаоа п 

нашинима крщеоа 

дешјих права 

-Уппзнаваое 

ушеника са 

нашинима и 

механизмима 

защтите права 

Ушеник преппзнаје 

нашине крщеоа дешјих 

права;  схвата нашине 

защтите дешијих права и 

примеоује стешена 

знаоа у свакпдневнпм 

живпту. 

Планираое и 

извпђеое 

акције  

 

 

-Ппдстицаое 

ушеника на     

активну 

партиципацију у 

живпту щкпле 

-Развијаое вещтина 

планираоа акција 

 

Ушеник идентификује 

прпблеме у свпјпј 

лпкалнпј заједници и 

щкпли; предлаже 

активнпсти и дискутује п 

оима са псталим 

шланпвима групе; 

сарађије са шланпвима 

групе и ушествује у 

дпнпщеоу пдлука; 

развија активан  став  и 

спремнпст  за 

ангажпваое у акцијама у 
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кприст дешјих права. 

  Фпрмулище циљеве и 

кпраке акције и 

примеоује технике 

ефикаснпг планираоа 

акција. 

 Ппкреће активнпсти, 

прати их и пцеоује. 

Представља путем јавне 

презентације план и 

резултате акције. 

 

 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

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

Наставне метпде: радипнишарске метпде рада 

Наставна средства: радни задаци, интернет, прпјектпр и кпмпјутер, презентације, филмпви, ппстери и панпи, нпвински шланци 

 

ЛИТЕРАТУРА: Библија, дидактишки материјал  

Предмет 
Пбласт/ 

Наставна тема 
Циљеви ушеоа Исхпди ушеоа 

Међупредметне 

кпмпетенције 

Кпрелација са 

другим предметима 

В
е

р
ск

а 
 н

ас
та

ва
 (

 

п
р

ав
п

сл
ав

н
и

 

ка
ти

хи
зи

с)
 

 

Увпд 

 

 Уппзнаваое 

ушеника са 

садржајем 

предмета, 

планпм и 

прпгрампм и 

мпћи да сагледа 

садржаје кпјима ће 

се бавити 

настава 

Правпславнпг 

катихизиса у тпку 2. 

Ушеник уме да 

прпцени степен у 

кпм је пвладап 

градивп. 

Кпристи разлишите 

метпде ушеоа. 

Српски језик 

Истприја 

Ликпвна култура 

Гепрафија 

Спциплпгија 
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нашинпм 

реализације 

наставе 

Правпславнпг 

катихизиса; 

 Устанпвити каква 

су 

знаоа стекли и 

какве 

ставпве усвпјили 

ушеници 

у претхпднпм 

щкплпваоу. 

 

гпдине 

средопщкплскпг 

или гимназијскпг 

пбразпваоа; 

• мпћи да упши 

каквп је оегпвп 

предзнаое из 

градива 

Правпславнпг 

катихизиса 

пбрађенпг 

у претхпднпм 

разреду щкплпваоа. 

Изражава свпје 

ставпве и мищљеое. 

Јаснп исказује 

пдређени садржај ( 

усменп и писанп).  

Прпцеоује 

ппузданпст 

ппдатака. 

 

Ствараое Света и 

Чпвека 

 

Пмпгућити 

ушеницима да 

стекну неппхпднп 

знаое 

да узрпк ппстпјаоа 

света 

јесте лишнпсни Бпг 

Кпји 

слпбпднп из љубави 

ствара свет; 

 Развијаое свести 

кпд 

ушеника п ствараоу 

шпвека пп „икпни и 

ппдпбију Бпжјем“, 

пднпснп кап 

мпћи да 

интерпретира ушеое 

Цркве п 

ствараоу света; 

 мпћи да пбјасни 

да је шпвек икпна 

Бпжја затп 

щтп је слпбпдан; 

 мпћи да пбјасни 

да је шпвек ппдпбије 

Бпга 

затп щтп је сппспбан 

за заједницу; 

 мпћи да пбјасни 

да је Бпг ствприп 

свет са 
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слпбпдне 

лишнпсти сппспбне 

за 

љубав према другпм 

бићу; 

 Псппспбити 

ушенике за 

разумеваое да је 

свет и 

све щтп је у оему, 

ствпренп за вешнпст, 

да 

буде пришасник 

вешнпг 

Бпжјег живпта; 

 Предпшити 

ушеницима 

шиоеницу да је 

шпвек пд 

Бпга призван да 

управља 

целим светпм и да 

га 

принпси Бпгу, те да 

се у 

тпј заједници пбпжи 

и 

шпвек и свет. 

циљем да вешнп 

живи у заједници са 

Оим; 

 бити ппдстакнут да 

прпсуђује п смислу 

ппстпјаоа шпвека и 

света; 

 мпћи да разликује 

пспбенпсти 

ствпренпг и 

нествпренпг; 

 мпћи да развија 

пдгпвпрнпст за 

сппствени 

живпт и живпт 

других; 

 мпћи да 

преиспитује и 

вреднује сппствени 

пднпс према Бпгу, 

другпм шпвеку и 

према 

твпревини Бпжјпј. 

 

Прарпдитељски грех 

Пружити ушеницима 

пснпв за 

 мпћи да пбјасни у 

шему се састпји 
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разумеваое 

прарпдитељскпг 

греха на 

пснпву библијскпг 

сведпшанства, 

тумашеоа 

Светих Птаца и 

ушеоа 

Цркве; 

 Ушеницима 

предпшити да 

се шпвекпв прпмащај 

(грех) састпји у 

пдвајаоу 

шпвека и света пд 

Бпга; 

 Пружити 

ушеницима 

пснпв за 

разумеваое да 

спасеое кап 

превазилажеое 

смрти и 

задпбијаое вешнпг 

живпта, јесте 

ппвратак у 

заједницу с Бпгпм. 

 

 

 

прарпдитељски 

грех; 

 мпћи да сагледа 

ппследице 

прарпдитељскпг 

греха и нашин 

оихпвпг 

превазилажеоа; 

 мпћи да пбјасни 

каква је улпга 

шпвека у 

пствариваоу 

назнашеоа света; 

 мпћи да прпсуди п 

важнпсти 

ушествпваоа у 

литургијскпм 

сабраоу за 

сппственп спасеое; 

 бити ппдстакнут да 

се пдгпвпрније 

пднпси 

према прирпди; 

 мпћи да стекне 

увид у лишну 

пдгпвпрнпст за 

свпје ппступке; 

 мпћи да упши 

знашај ппкајаоа за 

свпје 
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спасеое. 

 

Свещтена истприја 

спасеоа ( пд Адама 

дп Израиља) 

 

Пмпгућити 

ушеницима 

разумеваое да се 

Стари 

Завет у главним 

цртама, 

перипдима, 

лишнпстима и 

дпгађајима мпже 

ппсматрати кап 

праслика 

и најава 

нпвпзаветних 

дпгађаја; 

Пмпгућити 

ушеницима да 

стекну знаое п 

истпријскпм тпку 

пствареоа Бпжјег 

плана п 

свету; 

 Пружити 

ушеницима 

пснпв за 

разумеваое да 

се у лишнпсти Исуса 

Христа испуоава 

пнп 

мпћи да упши да се 

Бпг у Старпм и 

Нпвпм 

Завету пткрива кап 

лишнпст и да ппзива 

шпвека у заједницу 

са Оим; 

 мпћи да, на 

примеру Каина и 

Авеља, закљуши 

да је свакп убиствп – 

братпубиствп; 

 мпћи да, на 

примеру Нпја, 

схвати знашеое 

ппјма праслика 

Христа и Цркве кап 

места спасеоа; 

 мпћи да, на 

примеру Вавилпнске 

куле, схвати 

да ни једна људска 

заједница мимп 

Бпга не 

впди пствареоу 

шпвекпвпг 

назнашеоа; 

 мпћи да разуме да 
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щтп је пткривенп и 

решенп у Старпм 

Завету; 

 Предпшити 

ушеницима у 

шему се састпји 

разлика 

између Цркве кап 

бпгпшпвешанске 

заједнице 

и других пблика 

људских 

заједница; 

 Предпшити 

ушеницима да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире 

лишнпст 

Месије Кпји сабира 

и 

избавља нарпд 

Бпжји. 

је пткривеое 

Аврааму 

ппшетак 

пствариваоа Цркве 

у истприји; 

 бити свестан да је 

за бпгпппзнаое 

неппхпдан 

лишан сусрет са 

Бпгпм; 

 мпћи да разуме да 

је пбећаое 

пптпмства датп 

Аврааму духпвнпг 

карактера. 

 

Свещтена истприја 

спасеоа ( пд Мпјсија 

дп Христа) 

Старпзаветна 

ризница 

 

Пружити ушеницима 

пснпв за 

разумеваое да је 

целпкупан садржај 

старпзаветне 

месијанске 

мисли пстварен тек 

у 

знати да је 

старпзаветна вера – 

вера у једнпга 

Бпга; 

 мпћи да пбјасни 

нека пд 

старпзаветних 

прпрпщтава кпја су 
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Нпвпм Завету у 

лишнпсти 

Гпсппда Исуса 

Христа; 

 Предпшити 

ушеницима да 

се у старпзаветнпј 

истприји назире 

лишнпст 

Месије Кпји сабира 

и 

избавља нарпд 

Бпжји; 

 Уппзнати ушенике 

са 

знашајем 

старпзаветнпг 

празнпваоа Пасхе 

кап 

праслике 

мплитвенпг сећаоа 

на Христпвп 

Страдаое, 

Васкрсеое и 

Други дплазак; 

 Пмпгућити 

ушеницима 

разумеваое да се 

делпваоем прпрпка 

Бпжјих увек 

се пстварила у 

лишнпсти 

Христпвпј; 

 мпћи да наведе 

кпји старпзаветни 

дпгађаји 

јесу праслика Сина 

Бпжјег и 

нпвпзаветне 

Цркве. 

 мпћи да ппвезује 

дпгађаје 

старпзаветне и 

нпвпзаветне 

истприје; 

 мпћи да упши 

разлику између 

упбишајенпг 

знашеоа реши 

прпрпк и оенпг 

библијскпг 

смисла; мпћи да, на 

примеру прпрпшке 

делатнпсти, 

увиди знашај 

стараоа п спцијалнп 

угрпженим 

категпријама 

друщтва; 

 мпћи да схвати, на 
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изграђује 

Црква. 

 

 Пмпгућити 

ушеницима 

дпживљај 

старпзаветне 

ппбпжнпсти; 

 Ппдстицати 

ушенике на 

прпмищљаое п 

незаменљивпсти и 

вреднпсти сппствене 

лишнпсти; 

 Устанпвити пбим и 

квалитет знаоа и 

разумеваоа 

стешених у 

тпку щкплске гпдине 

из Правпславнпг 

катихизиса. 

примеру Израиља, 

да 

Црква има 

наднаципнални 

карактер; 

 мпћи да уппреди 

Десет заппвести са 

Христпвим 

заппвестима п 

љубави; 

 знати да је 

месијанска идеја 

присутна тпкпм 

старпзаветне 

истприје; 

 мпћи да 

прпмищља п 

сппственпм месту у 

истприји спасеоа; 

 мпћи да се, 

ппдстакнут 

примерима, смелије 

супши са грехпм 

самппправдаваоа и 

сваким 

грехпм, уппщте; 

 мпћи да упши у 

кпјпј мери је 

напредпвап и 

савладап градивп 
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Правпславнпг 

катихизиса 

2. разреда средое 

щкпле. 

Дидактишкп-метпдишка рещеоа за пствариваое исхпда 

Пблици рада: Индивидуални, Фрпнтални 

Наставне метпде: Разгпвпр, демпнстративна, дијалпщка, текстуална, рад на тексту, пбјащоеое 

Наставна средства: Библија, дидактишки материјал 

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

предмета ….. јесу: НАВЕСТИ СТАНДАРДЕ 

Пснпвни нивп: Ушеник преппзнаје ппјмпве из градива. Рещава лакще задатке везане за наставну јединицу. Уклјушује се у разгпвпр. 

Ппставља питаоа. 

Средои нивп: Ушеник ппвезује ппјмпве из вище наставних јединица. Сампсталнп фпрмулище питаоа и даје пдгпвпре на оих. Рещава 

кпмбинпване тестпве. 

Напредни нивп: Ушеник ппвезује градивп са градивпм из других наставних предмета. Креативнп се изражава, пище краће радпве на 

задату тему. 
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