ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ - НИШ

ЗА ПЕРИОД
2018/2022.
ГОДИНЕ

Образовни профил:

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА–НИШ
УЛИЦА: МАЈАКОВСКОГ, БР. 2
ТЕЛЕФОН : 018/237 – 976
E- mail: ekosknis@mts.rs
www.ekosknis.edu.rs

Увод
Економска школа свој образовно-васпитни рад заснива на: Закону о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018 др.
закон), Закону о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 55/13,
101/17 и 27/2018 др. закон), Статуту Економске школе, Школском развојном,
Акционом плану унапређивања рада школе, и подзаконским актима:
- Правилник о Националном оквиру образовања и васпитања ("Сл. гласник РС",
бр. 98/2017).
- Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у
подручју рада економија, право и администрација ("Сл. гласник РС - Просветни
гласник", бр. 10/2012, 1/2013 - испр. и 15/2015);
- Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете
у стручним и уметничким школама ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр.
6/90 и "Сл. гласник – Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95,
3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006,
12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - испр., 11/2013, 14/2013,
5/2014, 3/2015 и 11/2016);
- Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње
школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2003, 23/2004, 9/2005 и
11/2016);
- Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (Службени гласник
РС – Просветни гласник број 1/18);
- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
(Службени гласник РС број 117/13);
- Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
2010);
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 30/2010);
- Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010);
- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални
образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број
76/2010);
- Правилник о стандардима квалитета рада установе (Сл. гласник 7/11, 52/11,
68/12).
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Циљеви школског програма
Школским програмом обезбеђује се остваривање планова и програма наставе и
учења и потреба ученика и родитеља, школе и локалне самоуправе.

-

-

-

Циљ школског програма је:
оспособљављње ученика за послове финансијског техничара (занимања:
благајник, мењач новца, оператер платног промета, књиговођа, банкарски
оператер), односно развој стручних компетенција неопходних за успешно
запошљавање;
оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег
образовања;
свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на
раду;
оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;
поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, толеранције и уважавања различитости;
развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење,
самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања сопственог
мишљења;
развој међупредметних компетенција као кључних компетенција: за
целоживотно учење; комуникацију; рад са подацима и информацијама;
дигитална компетенција; решавање проблема; сарадња; одговорно учешће у
демократском друштву; одговоран однос према здрављу; одговоран однос
према околини; естетичка компетенција; предузимљивост; оријентација ка
предузетништву.

Садржина школског програма
Школски програм садржи начине остваривања образовно-васпитног рада, план
и програм наставе и учења за образовни профил финансијски техничар, назив, врсту и
трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се
остварује програм; обавезне предмете, изборне програме и модуле по разредима;
програм матурског испита.

Остваривање образовно-васпитног рада
Редован ученик првог разреда школе је лице које је млађе је од 17 година, а
ванредан ученик првог разреда школе је лице старије је од 17 година. Време које
ученик проводи у школи изражено је у сатима и обухвата часове обавезних предмета и
изборних програма и активности, односно до 28 сати обавезних предмета и изборних
програма наставе недељно (и додатно часови допунске и додатне наставе и час
одељењског старешине). Ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право
да полагањем испита заврши започети и наредни разред (заврши школовање) у року
краћем од предвиђеног.
Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава теоријска и вежбе, додатна, допунска настава, настава у блоку, припремна настава и
друштвено-користан рад ако се у току школске године укаже потреба за њим. Обавезни
облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, припремни
и консултативно-инструктивни рад.
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Изборни облици образовно-васпитног рада су верска настава и грађанско
васпитање који су обавезни, и други предмети одређени планом и програмом наставе и
учења.
Факултативни облици образовно-васпитног рада су: ваннаставни облициекскурзија, културно-уметничке, хуманитарне, спортско рекреативне и друге
активности у оквиру секција, компанија и ученичке задруге. Факултативни облици
образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се за њих определе.
Друштвено-користан рад се реализује ако се у току године укаже потреба за
њим.
Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда
постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју - измењених циљева и исхода у
савладавању индивидуалног образовног плана. Праћење развоја, напредовања и
остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се кроз редовно
проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског
програма, и садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање.
Ученик се упућује на разредни испит уколико: из оправданих разлога није
присуствовао настави више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем
се утврди да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току
савладавања школског програма, и из предмета за који није организована настава.
Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року.
Ученик полаже поправни испит у школи у августовском испитном року, а
ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Ученик коме је одобрен прелазак из друге школе, односно другог образовног
профила полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени школским
програмом, односно наставним планом и програмом који је ученик започео да
савлађује. Лице које се уписује у школу ради преквалификације и доквалификације
полаже испите из стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови
наставничког већа школе.

Додатна подршка у образовању и васпитању
Додатна подршка за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су
укључени у редован систем образовања и васпитања, остварује се у складу са
индивидуалним образовним планом. За ученика коме је због сметњи у развоју и
инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног
напуштања школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и
васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и
зависно од потреба, доноси и индивидуални образовни план. Циљ додатне подршке у
образовању и васпитању јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован
образовно-васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово
напредовање у образовању и припрема за свет рада. У школи постоји тим за
инклузивно образовање који ради по плану који је саставни део Годишњег плана рада
школе, а који за циљ има идентификацију ученика којима је потребна додатна
подршка, сачињавање индивидуалног образовног плана, његово праћење и евалуацију,
кроз сарадњу наставика, стручних сарадника и надлежних установа.
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Програм допунске, додатне и припремне наставе
Допунску наставу школа остварује са ученицима који имају тешкоће у
савладавању програма из појединих предмета или са ученицима који желе да унапреде
постигнућа у одређеној наставној области. Ученик је обавезан да остварује допунску
наставу ако се процени да је то потребно. Садржаји рада допунске наставе су
истоветни са садржајима рада редовне наставе, а облици рада се разликују. Рад са
ученицима се индивидуализује и прилагођава обим и начин реализације делова
програма, како би се ученик што ефикасније укључио у редовну наставу.
Додатну наставу школа остварује за ученика који постиже изузетне резултате
или показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета. Она
подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког мишљења, стваралачког и
критичког мишљења и допринеси оспособљавњу за даље образовање. Садржаји
додатног рада произилазе из редовног плана и програма, али се у складу са
интересовањима ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима.
Такође овај вид рада подразумева и припрему за такмичења.
Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на
полагање разредног испита, и за ванредног ученика. Припремна настава остварује се и
за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од
укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит.
Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и
завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из
предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.
На почетку школске године утврђује се тачан број ученика којима је допунска и
додатна настава потребна. Време и место реализације је у периоду међусмене од 12:45
до 13:30 часова, у просторијама школе које су у том тренутку слободне. Распоред
реализације допунске и додатне наставе јавно се истиче на вратима учионица. Број
планираних часова у овом виду наставе је до 30, али се он прилагођава потребама
ученика.
Посебан вид додатног рада обухвата и припрему за матурске испите (упис на
факултет). Припремна настава се одржава се на крају школске године након завршетка
редовне наставе. Организује се из свих предмета из којих ученици нису завршили
задовољавајућим успехом и одржава се по распореду који прави стручна служба,
психолог и педагог у сарадњи са тимом за допунску, додатну и припремну наставу који
постоји у школи.
С обзиром на чињеницу да се регионална и републичка такмичења организују
из предмета рачуноводство, статистика, основи економије, пословне економије,
информатике, енглеског језика, историје, математике, претпоставља се да ће се додатна
настава реализовати управо из ових предмета, а из осталих по потреби.

Избор страног језика
Ученик у школи наставља са изучавањем страних језика које је учио у основном
образовању и васпитању, уколико су планом и програмом наставе и учења предвиђена
два страна језика, или бира један од њих уколико је предвиђен један страни језик, осим
ако је планом и програмом наставе и учења предвиђено обавезно учење одређеног
страног језика. Ако школа не може да организује наставу тих језика због недовољног
броја пријављених ученика (мање од 15 на нивоу разреда), у школи се организује
настава страног језика за који постоје услови.
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Одељењски старешина
Одељењског старешину пре почетка сваке школске године одређује директор из
реда наставника који изводе наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина,
по прибављеном мишљењу наставничког већа. Одељењски старешина има
организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са ученицима
одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи с њиховим родитељима, односно
другим законским заступницима, и води прописану евиденцију и педагошку
документацију.
Одељењски старешина обавља следеће послове:
- израђује годишњи и месечни план рада;
- проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања
одељењског колектива и унапређивања односа у њему;
- редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из одељења;
- одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости њиховог
одсуствовања са наставе;
- упознаје ученике са одредбама општих аката школе које се односе на ученике
и даје ученицима друге информације које су у вези с њиховим правима, обавезама и
одговорностима;
- стара се о заштити права ученика и учествује у поступку одлучивања о
њиховим обавезама и одговорностима;
- остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге услове живота
ученика;
- редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са родитељима,
односно другим законским заступницима ученика;
- редовно прати рад наставника који изводе наставу у одељењу, а посебно прати
оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које
ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене;
- одељењском већу предлаже оцену из владања ученика;
- похваљује ученике;
- предлаже додељивање похвала и награда ученицима;
- изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор одељењског
старешине;
- сарађује са директором, помоћником директора и осталим запосленима у
школи, као и са субјектима ван школе, ради обављања својих послова;
- сазива седнице одељењског већа и руководи његовим радом;
- учествује у раду органа школе;
- води школску евиденцију.
Час одељењског старешине реализује се једном недељно. План рада одељењског
старешине саставни је део Годишњег плана рада школе.

Одељењска заједница
Одељењску заједницу чине сви ученици и одељењски старешина једног
одељења. Одељењска заједница има руководство које се састоји од председника,
секретара и благајника, који се бирају се за сваку школску годину, на првом састанку
одељењске заједнице. На истом састанку бирају се и заменици чланова руководства.
Члановима руководства одељењске заједнице у раду помаже одељењски старешина.
Одељењска заједница има следеће задатке:
- доношење свог плана и програма рада за сваку школску годину;
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- разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између
ученика и наставника;
- разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика;
- навикавање ученика на поштовање правила безбедног понашања;
- навикавање ученика на поштовање правила лепог понашања;
- стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу, у којој владају
другарство и међусобно разумевање и уважавање ученика;
- избор чланова Ученичког парламента;
- избор руководства одељењске заједнице.
Ови садржаји се реализују са по једним часом недељно. План рада одељењске
заједнице саставни је део Годишњег плана рада школе.

Ученички парламент
Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи, које
ученици бирају на састанку одељењске заједнице на почетку сваке школске године.
Ученички парламент:
- доноси свој програм рада за сваку школску годину;
- разматра и усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
- даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,
Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину
уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на
спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у
Школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
- разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и
атмосферу у школи;
- обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима парламента;
- учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
- предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика;
- предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика;
- бира представнике ученика који учествују у раду органа школе;
- Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси
извештај о свом раду.
План рада Ученичког парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.
Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег
између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају
чланови тог органа, на првој седници. На исти начин бира се и заменик председника,
који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

Ученичка задруга
Ученичка задруга основана је с циљем подстицања развијања позитивног
односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања наставе са
светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и развоја
позитивног односа према тимском раду и предузетништву. Рад ученичке задруге
уређује се статутом школе и правилима за рад задруге, у складу са законом. Средства
стечена радом ученичке задруге користе се за проширење материјалне основе рада
ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, награде члановима ученичке задруге и
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унапређивање образовно-васпитног рада у школи и у друге сврхе у складу са актима
којима се уређује рад ученичке задруге.

Школски тимови
Директор у школи образује следеће тимове у складу са Законом: тим за
инклузивно образовање; тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања; тим за самовредновање; тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе; тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва; тим за
професионални развој и друге тимове који доприносе реализацији образовно-васпитног
рада, односно остваривању одређеног задатка, програма или пројекта. Планови рада
тимова саставни су део Годишњег плана рада школе.

ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Трајање образовања: четири године

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПРЕДМЕТ
Српски језик
и књижевност
Енглески
језик

Врста

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
I
РАЗРЕД
НЕД ГОД

II
РАЗРЕД
НЕД ГОД

III
РАЗРЕД
НЕД ГОД

IV
РАЗРЕД
НЕД
ГОД

УКУПНО
НЕД

ГОД

Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

Руски језик

Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

Француски
језик
Социологија

Т
Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

/

/

/

/

2

72

/

/

2

72

Историја

Т

2

74

2

72

/

/

/

/

4

146

Физичко
васпитање

Т

2

74

2

72

2

72

2

66

8

284

Математика

Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

В

2

74

/

/

/

/

/

/

2

74

Т

2

74

/

/

/

/

/

/

2

74

Т

2

74

/

/

/

/

/

/

2

74

Рачунарство
и информатика
Екологија
Хемија

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
11..
12.
13.

Основи
економије
Пословна
економија
Рачуноводство

Т

2

74

2

72

2

72

2

66

8

284

Т

2

74

2

72

2

72

2

66

8

284

Т
В

1
1

37
37

1
1

36
36

1
2

36
72

/
/

/
/

3
4

109
145

7

14.
15.
16..
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Настава у блоку
Савремена
пословна
кореспонденција

Т

/
1

/
37

/
1

30
37

/
/

30
/

/
/

/
/

/
2

120
74

В

2

74

2

72

/

/

/

/

4

146

Статистика

Т

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Право

Т

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Т

/

/

3

108

/

/

/

/

3

108

Т

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Т

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Т

/

/

2

72

/

/

/

/

2

72

Т
В

/
/

/
/

1
1

36
36

/
/

/
/

/
/

/
/

1
1

36
36

Т

/

/

/

/

/

/

3

99

3

99

Т

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Т

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
2

30
66

/
2

30
66

В

/

/

/

/

2

72

2

66

4

138

Основи
финансија
Пословне
финансије
Јавне финансије
Економска
географија
Финансијско
пословање
Девизно и
царинско
пословање
Банкарско
пословање
Настава у блоку
Осигурање
Пословна
информатика

Подела одељења на групе
При реализацији часова вежби и наставе у блоку, одељење се дели на две групе
из следећих предмета: рачунарство и информатика, рачуноводство, савремена
пословна коресподенција, финансијско пословање, пословна информатика.
При реализацији часова наставе у блоку, одељење се дели на две групе из
следећих предмета: рачунарство и информатика, рачуноводство, савремена пословна
коресподенција, финансијско пословање, пословна информатика.
Час теоријске наставе и вежби траје 45 минута, а час наставе у блоку траје 45
минута ако се остварује у школи и 60 минута ако се остварује у предузећу, односно
установи.
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске
године

Час одељенског старешине
Додатни рад *
Допунски рад *
Припремни рад *

I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
часова
часова

УКУПНО
часова

74
до 30
до 30
до 30

72
до 30
до 30
до 30

72
до 30
до 30
до 30

284
до 120
до 120
до 120

66
до 30
до 30
до 30

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске
године по разредима
I РАЗРЕД
часова
Екскурзија

до 3 дана

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
часова
часова
часова
до 5 дана

Језик другог народа или националне
мањине са елементима националне културе

2 часа недељно

Други страни језик

2 часа недељно

Други предмети

1-2 часа недељно

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

30-60 часова годишње

Друштвене активности - ученички
парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

до 5
наставних
дана

до 5
наставних
дана

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

Остваривање програма по недељама
Разредно-часовна настава
Настава у блоку
Обавезне ваннаставне активности
Матурски испит
Укупно радних недеља

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

37
2

36
1
2

36
1
2

39

39

39

33
1
2
3
39
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ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност за I разред
недељни фонд - 3 часа, годишњи фонд – 111 часова
Циљеви и задаци: Основни циљ је формирање слободне, културне и креативне
личности критичког ума, индивидуалних ставова, усвојених етичких и естетских
норми, оплемењеног језика и укуса. У складу са тим, постављени задаци су:
 изучавање књижевно уметничких дела у историјском контексту
 усвајање знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања
књижевног дела
 ширење сазнајних видика и подстицање на формирање оригиналних гледишта
 васпитавање у духу цивилизацијских етичких вредности
 развијање културе изражавања
Наставне теме: I КЊИЖЕВНОСТ – 72часова
1. Увод у проучавање књижевног дела – 15 часова
Садржај: Природа, особености, значај књижевности; структура
књижевног
дела, књижевни родови и врсте
„Сунце се девојком жени“
„Бановић Страхиња“
„Девојка бржа од коња“
Л. Лазаревић „Први пут с оцем на јутрење“
Софокле „Антигона“
2. Књижевност старог века – 10 часова
„Еп о Гилгамешу“ (одломак)
Хомер „Илијада“ (одломак)
Библија („Легенда о потопу“ и Јеванђеље по Матеји)
3. Средњевековна књижевност – 11 часова -Почеци словенске писмености, рад
Ћирила и Методија. Најстарија словенска писма. Књижевне врсте и
најзначајнија имена српске средњевековне књижевности.
Свети Сава „Житије Светог Симеона“ (одломак)
Јефимија „Похвала Кнезу Лазару“
Деспот Стефан Лазаревић „Словољубве“
Усмена предања о Светом Сави
4. Народна књижевност – 14 часова
Појам, битне одлике, теме и мотиви, систематизација, значај.
„Српска девојка“
„Кнежева вечера“
„Марко пије уз Рамазан вино“
„Диоба Јакшића“
„Ропство Јанковић Стојана“
„Бој на Мишару“
5. Хуманизам и ренесанса – 11 часова
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Ф. Петрарка „Канцониер“ (избор)
В. Шекспир „Ромео и Јулија“
Дубровачки петраркисти (избор песама)
Марин Држић „Новела од Станца“
6. Барок и класицизам – 6 часова
Одлике овог правца уметности, значај.
Молијер „Тврдица“
И. Гундулић „Осман“ (одломак)
7. Лектира – 5 часова
Данте „Божанствена комедија“ (одломак из „Пакла“)
Избор из поезије савремених песника (Д. Радовић, М. Антић, Љ.
Симовић)
Д. Михајловић „Кад су цветале тикве“
II ЈЕЗИК – 25 часова
1. Општи појмови о језику:
 језик као средство споразумевања
 одлике књижевног језика
 развитак српског књижевног језика до 19. века
2. Језички систем и науке које се баве њиме:
 језик као систем знакова
 гласови и фонеме
 речи и морфеме
 синтакса, реченица као комуникативна јединица
3. Правопис:
 основи принципи правописа српског књижевног језика
 писање великог слова
III КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА – 14 часова
1. Усмено изражавање
Изражајно читање и казивање краћих прозних текстова или стихова
2. Писмено изражавање:
– правописне вежбе
 стилске вежбе
 домаћи задаци
 писмени задаци (4 годишње)
Наставне методе: Интерпретативно – аналитички методички систем је основни вид
наставе књижевности. Зато је дијалошка метода најчешће коришћена, али се користе и
монолошка, текст метода, рад по групама, као и индивидуални задаци.
Начин оцењивања: Оцењује се ангажовање ученика у раду на часу, укључивање у
дијалог при реализацији методске јединице, оцењују се и индивидуални одговори,
оисмени задаци, домаћи задаци и контролне вежбе.
Циљеви и исходи
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 На наведеним делима усвајају се и систематизују знања о основним књижевно
теоријским појмовима
 Упутити ученике на изучавање књижевно уметничких дела у историјском
контексту
 Оспособити ученике да самостално и активно учествују у интерпретацији
књижевног дела
 Упутити ученике на могућност повезивања сазнања из књижевности са другим
уметностима и наукама (историја, географија, социологија, филозофија,
психологија и економија)
 Изградити ставове о значају књижевно језичких норми и језичке културе
 Упознати се са развојем књижевног модерног језика
 Пружити лингвистичка знања која ће ученицима послужити као основа за
тумачење језика и стила књижевних дела
 Утицати на развијање умећа у писменом и усменом изражавању, као и подизање
нивоа културе споразумевања

Српски језик и књижевност, други разред
(3 часа недељно, 108 годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у другом разреду :
Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности,
критичког ума и оплемењеног језика и укуса. Задаци наставе српског језика и
књижевности су: упознавање књижевне уметности, усавршавање литературне
рецепције, развијање књижевног укуса и стварање трајне читалачке навике,
обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности, увођење
ученика у проучавање језика као система, васпитавање у духу језичке толеранције
према другим језицима, развијање умења у писменом и усменом изражавању.
Наставна тема

Фонд
часова

Садржаји

Књижевност
просветитељство

10

романтизам

28

Реализам

30

Лектира
Језик

5
14

Доситеј Обрадовић,
Јован Стерија Поповић
Бајрон, Пушкин, Петефи, Хајне, Вук, Његош, Б.
Радичевић, Ђ. Јакшић, Змај, Л. Костић
Балзак, Гогољ, Ј. Игњатовић, М. Глишић, Л.
Лазаревић, Р. Домановић, С. Сремац, Б. Нушић,
С. Матавуљ, В. Илић
Л.Н. Толстој, И. Андрић,
Стандардизација књижевног језика и правописа,
функционални стилови. Морфологија, врсте
речи, правопис, састављено и растављено писање
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Култура изражавања 21

речи, правописни знаци,скраћенице, растављање
речи на крају реда
Усмено изражавање - причање догађаја и
доживљаја, описивање бића, предмета, радњи,
појава, изражајно казивање напамет научених
лирских текстова. Писмено изражавање правописне вежбе, писање бројева и одричних
облика глагола, писање скраћеница. Писмени
састави - израда плана писменог састава,
усавршавање текста, писање побољшане верзије
писменог састава, четири школска писмена
задатка.

Наставне методе: монолошка, дијалошка и текст метода
Начин оцењивања: усмена провера, активност на часу, писмени задаци , тестови знања
и домаћи задаци
Исходи, резултати:
Ученици ће стећи хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и
светске културне баштине, књижевни укус и критички однос према књижевности,
развити језички сензибилитет и изражајне способности, успешно ће примењивати
теоријска знања о језичким појавама и правописној норми. Оцењивање ученика се
врши у дијалогу са професором а писмено изражавање израдом четири писмена
задатка.
Додатна и допунска настава заступљене су са по једним часом недељно. На часовима
допунске наставе посвећује се пажња садржајима који нису успешно савладани на
часовима редовне наставе. На часовима додатне наставе залази се дубље и студиозније
у срж књижевног дела или се са више аспеката посматра неки језички проблем
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ / III РАЗРЕД
годишњи фонд: 108 часова; недељни фонд: 3
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као
слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и
укуса.
Задаци наставе српског језика и књижевности су да:
 упознаје ученика са књижевном уметношћу;
 развија хуманистичко и књижевно образовање на најзначајнијим и најбољим
делима српске и светске књижевности;
 развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике код ученика;
 упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности и
оспособљава их за самостално читање, разумевање, тумачење и оцењивање
књижевно – уметничких дела;
 обезбеђује функционална знања из теорије и из историје књижевности ради
бољег, успешнијег разумевања и проучавања уметничких текстова;
 оспособљава ученике за успешно коришћење стручне литературе;
 васпитава у духу општег хуманистичког прогреса;
 уводи ученике у проучавање језика као система;
 развија изражајне способности код ученика;
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оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и
одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама
подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и
оспособљавање за стално самообразовање
Фонд
час.
(75)

Наставне теме
I Књижевност

32

1.Модерна

33
2.Међуратна
ратна
књижевност

и

3. Лектира

II – Језик:
Творба речи
1.Лексикологија

2.правопис

10
20

Садржаји

Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
 Шарл Бодлер: Албатрос, Везе
 Антон Чехов: Ујка Вања
 Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике
 Алекса Шантић: Вече на шкољу, Претпразничко вече
 Јован Дучић: Залазак сунца, Сунцокрети (или:
Јабланови)
 Милан Ракић: Искрена песма, Долап
 Владислав Петковић Дис: Можда спава, Тамница
 Сима Пандуровић: Светковина
 Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв (У ноћи)
 Петар Кочић: Мрачајски прото
 Европска књижевност у рвим деценијама XX века
(појам, особености и значај); Књижевни правци:
футуризам, експресионизам, надреализам; српска
књижевност
између два рата.
 Владимир Мајакавски: Облак у панталонама
 Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка
 Рабиндрант Тагоре: Градинар
 Милутин Бојић: Плава гробница
 Душан Васиљев: Човек пева после рата
 Милош Црњански: Сеобе I, Суматра
 Иво Андрић: Ex Ponto
 Момчило Настасијевић: Туга у камену
 Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
 Растко Петровић: Људи говоре
 Исидора Секулић: Госпа Нола
 Оскар Давичо: Хана (I песма)
 Избор из међуратне поезије (Десанка Максимовић;
Растко Петровић)
 Ернест Хемингвеј: Старац и море
 Иво Андрић: На Дрини ћуприја








Основни појмови о извођењу (деривацији) речи
Значењски (семантички) односи међу лексемама
(синонимија, антонимија, полисемија, хомонимија;
метафорична и метонимијска зналења).
Стилска вредност лексема и функционални стилови
Транскрипција речи из страних језика
(основни принципи и примери).
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III – Култура
изражавања

16






Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу)
Четири писмена задатка
Новинска вест, чланак, извештај, интервју, коментар
и
друго.
Приказ књижевно – сценског или филмског дела

Наставне методе: монолошка, дијалошка, текст, хеуристичка
Начин оцењивања ученика: активност на часу, писмени, усмени
Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за III разред:
Ученици ће:
 стећи елементарна знања из најбољих дела модерне, ратне и међуратне
књижевности
 се упознати са приликама и духом времена у којем су настајале модерна, ратна
и међуратна књижевност
 читајући дела ратне и међуратне књижевности схватиће сву узалудност
ратовања. Рат поништава све материјалне и духовне вредности.
 Стећи ће елементарна знања о књижевним раздобљима тога времена што ће
значити и елементарна знања из историје и теорије књижевности
****

Српски језик и књижевност IV разред
(годишњи фонд: 99; недељни фонд: 3 часа)
Циљеви и задаци предмета:
-упознавање ученика са уметношћу.
-развија хуманистичко и књижевно образовање на најзначајнијим и најбољим
делима српске и светске књижевности;
-развија књижевни укус и ствара трајне читачке навике код ученика;
-упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности и
оспособљава их за самостално читање,разумевање,тумачење и оцењивање
књижевноуметничких дела;
-обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради
бољег,успешнијег разумевања и проучавања уметничких текстова;
-оспособљавање ученика за успешно коришћење стручне литературе.
-васпитава у духу општег хуманистичког прогреса;
-уводи ученика у проучавање језика као система;
-развија изражајне способности код ученика.
-оспособљавање ученика да теоријска знања о језику(језичким појавама) и
правописној норми,успешно примењују у пракси; као и на неговање културе
дијалога;
-оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и
одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама;
-подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања,образовање и
оспособљавање за самостално самообразовање.
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НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
I
КЊИЖЕВНОСТ:
1.Проучавање
књижевног дела

ФОНД
ЧАСОВА
10

41
2.Савремена
књижевност

18
3.Лектира
II Језик:
1.Синтакса

18

САДРЖАЈИ
Смисао и задаци проучавања књижевности:
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање
књижевности(стваралачки,продуктивни и теоријски
однос према књижевној уметности).
Читалац,писац и књижевно дело.
Систематизација о књижевнотеоријским појмовима.
Књижевна дела за проучавање:
Стеван Раичковић:Септембар
Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати
Иво Андрић: Разговор са Гојом
Миодраг Павловић: Научите пјесан
Васко Попа: Каленић,Манасија
Битна обележја и најзначајнији представници
европске и југословенске књижевности.
Албер Ками: Странац
Луис Борхес: Чекање(Кратка прича)
Самјуел Бекет: Чекајући Годоа
Стеван Раичковић: Камена успаванка
Миодраг Павловић: Реквијем
Иво Андрић: Проклета авлија
Меша Селимовић: Дервиш и смрт
Добрица Ћосић: Корени,Време смрти(одломци)
Данило Киш: Енциклопедија мртвих
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
Виљем Шекспир: Хамлет
Фјодор М.Достојевски: Злочин и казна
Милорад Павић: Хазарски речник
Избор из светске лирике XX
века(Превер,Пастернак...)
Избор из савремене српске
књижевности(Б.Шћепановић,М.Бећковић)
Избор књижевних критика и
есеја(И.Секулић,П.Џаџић...)
Падежни систем-појам падежног система и
предложно- падежних конструкција...
Систем зависних реченица
Систем независних реченица
Основни појмови о негацији
Глаголски вид
Глаголска времена и начини-основни појмови
Напоредне конструкције(координације)...
Интерпункција

16

2.Правопис
III Култура
изражавања

12

Усмено изражавање:
Реторика;разговор,кратак монолог.Говор.Однос
између говорника и аудиторија.
Писмено изражавање:
Стилистика:функционални
стилови:административнопословни(молба,жалба,пословно писмо)
Облици писменог
изражавања:приказ,осврт,расправа,књижевне
паралеле,есеј

Наставне методе: дијалошка,монолошка,текст,хеуристичка
Начин оцењивања: писмени,усмени
ИСХОДИ:
- познавање садржаја светске и домаће савремене књижевности;
-увиђање веза између друштвене стварности,владајуће филозофије,струјање у другим
уметностима и књижевности;
- познавање савремених друштвено-политичких токова;
- познавање савремених поступака у књижевности;
- увиђање веза између дела различитих аутора;
-очекује се да ученици буду оспособљени за критичко и самостално
проучавање
књижевности;
-очекује се да се ученици служе свим изворима сазнања : библиотека,интернет...
-повезивање читалачког искуства са животним и препознавање општељудских
ситуација.

Општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног
образовања и васпитања
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Општа предметна компетенција:
Има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада
усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку
норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и
критички промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита,доживљава и тумачи
књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао
је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и
потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања
тако и ради очувања и богаћења националне културе.
Основни ниво:
Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу
слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или писани текст који је
логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност
ћирилици), влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у
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друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње
тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички
промишља једноставнији књижевни и неуметнички текст.
Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од
дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о
гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка
правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом
образовања, а речи употребљава у складу са приликом.
Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст
стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. Наводи основне
књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју
српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире
школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке,
естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира
читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.
Средњи ниво:
Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и
културе; саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у
различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен
читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и критички промишља
сложенији књижевни и неуметнички текст.
Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна
основне особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба
у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и
реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат
речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази.
Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске,
идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје
књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела
предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу
и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену
и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.
Напредни ниво:
Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су
предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме
из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и
неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи
као читаоцу.
Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има
основна знања о речницима и структури речничког чланка.
Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног
школског програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и
компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој судо књижевном делу
аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове,
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анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке
одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и
примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са
читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).
Специфичне предметне компетенције на основном, средњем и напредном
нивоу прописане су за области језик, књижевност и језичка култура и саставни су део
Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и
средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник
РС број 117/13).

*********************************************************************

Енглески језик за I разред
(фонд часова: 3 часа недељно, 111 часова годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у I разреду:
 Изједначавање нивоа знања ради ефикасније реализације прграма у I разреду и
даљем школовању
 Развијање вештина слушања и разумевања изворног говора енглеског језика
 Развијање вештина активне употребе језика и комуникације, писања и читања
 Упознавање са стручном терминологијом на енглеском језику и њена употреба
Наставна тема
1 NICE TO MEET YOU

Фонд
6

2. RULES

6

3. FOOD

5

4. ROUTINES

6

5. THE TEEN NEWS

6

6. SPORTS

5

7. STORIES

5

8. CELEBRITIES

6

9. THRILLS

5

10. SURPRISES

6

Садржај
VERB TO BE; TALKING ABOUT PERSONAL
DETAILS
THE PRESENT SIMPLE TENSE
AT THE HOSTEL; MODAL VERBS MUST, MUST
NOT, CAN, CANNOT
PERMISSION AND PROHIBITION
QUANTIFIERS, C, U NOUNS
FOOD PREFERANCES
PRESENT SIMPLE VS. PRESENT CONTINUOUS,
ADVERBS OF FREQUENCY; DAILY ROUTINES
GOING TO + INFINITIVE; LETTER WRITING
PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE; GERUND,
INFINITIVE
PAST SIMPLE, SUBJECT PREFERANCES
PAST SIMPLE
DESCRIBING PAST EVENTS
COMPARISON OF ADJECTIVES
EXPERIENCING THRILLS
PAST CONTINUOUS
DESCRIBING SOMETHING
THAT LASTED
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11. DO’S & DON’T

6

12. BUSINESS

6

13. ENTERTAINMENT

6

MODAL VERBS (WILL, MAY, MIGHT, SHOULD,
PREDICTION, ADVICE, OBLIGATION
ADJECTIVES AND ADVERBS BUSINESS
TERMINOLOGY
PRESENT PASSIVE; REMINDING; REASSURING

14. HISTORY

6

PAST PASSIVE; CHANGES IN THE FAMILY

15. FAREWELL

6

SAYING GOOD BYE

16. REWINDS

4

REVISION OF GRAMMAR AND LEXICAL ITEMS

17. PROJECTS

2

THEME WORK: WHERE I LIVE, CELEBRITIES

18. REVISIONS

4

GRAMMAR (TENSES, MODALS – USAGE)

19. TEST PAPERS

4

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: еклектичка, дијалошка, рад у
пару, рад у групи
Начин оцењивања ученика: писмени задатак, писмена вежба, диктат, усмено
испитивање (читање текста, конверзација у вези са текстом и темом којом се он бави,
изношење личног мишљења и ставова)
Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма за I разред:
 Разумевање говорног језика
 Усмено изражавање и комуникација
 Разумевање писаног текста, граматичких конструкција, лексике предвиђене
програмом
 Писмено изражавање уз употребу језичких конструкција и лексике предвиђене
програмом
Развијање сазнајних способности, позитивног односа према различитим културама,
усвајање знања неопходног за свакодневну и пословну комуникацију и упознавање са
основном терминологијом економских наука.
Заступљеност допунске наставе: Допунска настава је заступљена са фондом 1 час
недељно која се редовно реализује а има за циљ да путем индивидуалне наставе
помогне ученицима да савладају делове програма где наилазе на потешкоће.

Eнглески језик II РАЗРЕД
фонд часова 108 (3 недељно)
Наставна тема и ф.ч..

Садржај

Циљ

U1 Getting to know you
6
U2 The way we live
6

Exchanging information
Present
Simple/Continuous
Describing countries
Past S./Continuous;Time
expresions;Negatives

- разумевање израза и речи
које се стално користе,
коришћење свакодневних
фраза и израза и њихово
разумевање;
-Усмено изражавање и

U3 It all went wrong
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6
U4 Let’s go shopping
7
U5 What do you want to do?
6
U6 Tell me!What’s it like?
6
U7 Famous couples
5
U8 Do’s & Don’ts
5
U9 Going places
7
U10 Scared to Death
4
U11 Things that changed the
world
7
U12 Dreams and Reality
6
U13 Earning a Living
6
U14 Love you & Leave you
6
Additional reader texts
9

Quantities;Articles;Gerund
Ging to;Will;Making plans
Comparison of
adj.;synonyms/antonyms
for/since;Tense revision
Rev.of Sequence of Tenses
Time & Conditional
clauses
Phrasals;Infinitives
Passive;Reflexive
pronouns

једноставна комуникација и
размењивање информација
из окружења и из области
економије;
-Разумевање писаног текста
који се користи у
рекламама,јеловницима,
једноставним текстовима из
области бизниса и сл.
-Писмено изражавање о
личним доживљајима и сл..

Conditional II;Social
express.
Present
Perf.Continious;Conditinal
III
Past Perf.;Reported
Speech

-На часовима енглеског језика увек се примењује комбинација различитих наставних
метода јер се то показало као најбоља пракса у раду са ученицима.
-Да би оцењивање било што реалније, ученици се оцењују кроз писмени рад (писмени
задаци и писмене вежбе) и усмени рад кроз активност на часу.
- Исходи програма:током друге године се очекује да ученици стекну нова знања која се
огледају у стицању и проширивању фонда речи, а тиме и већу сигурност у
комуникацији, било писменој или усменој, разумевање фраза и израза из свакоднавног
живота и основних појмова из домена економије. - Праћење и процена нивоа стеченог
знања се врши у писменом (писмени задаци и вежбе) и усменом (конверзација ученик
– наставник, ученик – ученик) облику.
-За ученике који имају проблема да успешно прате наставу, организује се допунска
настава са једним часом недељно.
- додатна настава – се организује за посебно надарене ученике који желе да стекну
више знања од оног што се редовно пружа на часовима .
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – III разред
годишњи фонд часова: 108 часова
недељни фонд часова: 3 часа
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
- усвајање нове лексике и граматичких структура;
- савладавање технике читања, говора и писања ради комуникације на страном
језику и ширења опште културе;
- развијање способности разумевања текста, самосталног превођења и
поузданости у интерпретирању датих тема и ивођењу кратких закључака у вези
текстова (тема) који су углавном повезани са будућом струком ученика
(економија, банкарство итд.);
- оспособљавање ученика за комуникацију у пословном окружењу (конверзација
и пословна коресподенција);
- упознавање ученика са карактеристикама нације чији језик уче, њиховом
културом, институцијама, економијом, како би могли да пруже информације о
обележјима своје земље, свога града, друштвеног или привредног живота у
њима;
Ред.
бр.
1.

Наставна тема

Фонд
часова

Great Britain
10

2.

The USA
9

3.

4.

Time for
Entertainment

5

Mail
10

5.

Economics
5

6.

Big Business
8

7.

Millionaires
6

8.

Computers and
Business

9.

The City

6

6

Садржај
The use of definite article,
May/might, there is/ there are,
Giving opinion
Tense revision, like/ as
Conditional sentences type 1,
Liking and disliking
Prepositions of time and place,
Noun suffixes,
Tense revision
Indefinite article,
Present participle,
Reporting commands
Indefinite pronouns,
Relative pronouns,
Omission of articles
Indirect speech,
Conditional sentences type 1,2 revision
Giving comments
Numerals,
Must/ mustn`t/ needn`t,
Giving opinion
Passive voice,
Comparing things

Phrasal verbs,
Participles,
Pefect infinitive,
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10.

Money
8

11.

Banks
10

12.

Trade
8

13.

Multinationals
5
Pismeni zadaci
12

Finding the way
Going to + infinitive,
Mind/ let,
Various uses of SO, Than/ then
Can/ could/ be able to
Noun groups,
Asking for a favour
Numbers, Punctuation,
Indefinite pronouns,
For and Against
Should / Would,
The Gerund,
Adverbs of degree,
Greeting people
The use of articles, The use of tenses and
oxiliary verbs, Conditional sentences, Writing
letters on business situations, Passive,
Indefinite and relative pronouns, Indirect
speech

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво:
- еклектички метод,
- метод говора,
- метод писања,
- метод рада на тексту,
- метод демонстрације и илустрације

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -четврти разред
Годишњи фонд часова 99 часа
Недељни фонд часова 3 часа

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА
Усвајање нове лексике и граматичких структура,
Савладавање технике читања,говора и писања ради комуникације на страном
језику и ширеча опште културе,
Развијање способности разумевања текста,самосталног превођења и
поузданости и интерпретирању датих тема и извођењу кратких закључака у вези
текстова,тема који су углавном повезани са буду ом структуром ученика-економија
банкарство итд.,
Оспособљавање ученика за комуникацију у пословном окружењу а што је
заправо конвррзација и пословна коресподенција,
Упознавање ученика са карактеристикама нације чији језик уче,њиховом
културом,институцијама,економијом,како би могли да пруже информације о
обележјима своје земље,свог народа,свог града,друштвеног или привредног живота у
њима.
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Р.б. Наставна тема
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

Фонд
Садржај
часова
People,Food,Places 12
Revising tеnsesenses, Collocations, Base strong
Adjectives, Modals can must, Passive, Should Ought
to, Must
Dreams.Jobs,Work 15
Verb patterns, irregular verbs,
Yet,already
Tests(писмени
8
Use of tenses,auxiliary verbs,
задаци)
Passive,Conditionals,Modals,
Articles,Idirect speech, Phrasals
Family life
3
Clauses of reason,definite, non definite article The use
of article,If clauses
Unreal
Communications
6
If clauses
Business
3
Agreeing,disagreeing,стучни текстови
Transport
3
Discussing the importance of possessing information
Information
3
Knowing it all istantly (стручни текстови)
Just Imagine
9
Phrasal verbs,Adverbial clauses, Futur certaincy,future
forms
Relationships
7
Modal verbs 2,probability,Character adjectives, So do
I,Neither do I
Must have been/can’t have been,different meanings of
modals
Obsessions
6
Presen Perfect continuous,Time
expressions,Compound Nouns,
Quantity
Tell me abou it
6
Indirect questions,Question tags,Informal
language,Vocabulary and Idioms
Life’s great events
6
Reported speech,reporting verbs,Saying sorry
Letters and E- mails 6
Writing letters on business
situationsopenings,closings)
Tellingin stories,linking ideas,a
letter of aplication
Childhood-Youth
6
For and against(pros/cons)words that join ideas,
Relative pronouns, Participles,Description

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво
еклектички метод,
метод говора,
метод писања,
метод рада на тексту,
метод демонстрације и илустрације а
све у зависности од типа часа.
ИСХОДИ
Од ученика се очекује да овладају вештином слуђања,читања,говора и
писања,да развију комуникацију у вези задатих тема уз коришћење
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Одређених гранатичких структура и израза везаних за струку;да се могу
писмено или усмено обратити за информацију,савет или поруце омиљени производ.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Часови допунска наставе организују се за ученике који имају пропусте у
знању и потешкоће у савладавању градива.
ДОДАТНА НАСТАВА
Организује се за ученике који су напреднији у знању и заинтересовани за
учешће на такмичењима у рециталима,школским приредбама,прављењу
Паноа и школског часописа и другог материјала који подстиче
интересовање за учење страног језика.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА:
Писмени задаци и усмени начин оцењивања
**************************************************************************

Руски језик за I разред (фонд часова: 3 часа недељно, 111 часова
годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у I разреду:
Циљеви:
С обзиром да смо ми мала држава мора да изучавамо стране језике због лакше
комуникације са светом. Основни циљ наставе страних језика мора бити стицање
широких и продубљених знања и умења у свим језичким активностима, затим
упознавање са културним и историјским наслеђем створеним на том страном језику
као и оспособљавање ученика за даљи самостални рад и самообразовање. Ученици
морају да се оспособе за даље
самостално усавршавање страног језика који изучавају, јер је у школи немогуће све
постићи.
Задаци:
 Основни задатак је овладавање техником читања и писања, а одатле следи све
даље;
 Усвајање говорног језика у оквиру 600 речи и израза укључујући и терминологију
за дату струку, што у току петогодишњег учења страног језика чини 1500 речи
укупног фонда;
 Неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне тежње на ритмику
усменог изражавања;
 Спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота, исказивање личног
става, разумевање говора и општих тема из струке;
 Даље савладавање основе ортографије како би ученици могли да се са успехом
писмено изражавају у оквиру усвојене лексике;
 Оспособљавање за писање закључка и извештаја на задату тему и њихово усмено
излагање, разумевање писаног стручног текста;
 Припрема за вођење разговора о нашој земљи њеним културним и историјским
тековинама и природним лепотама;
 Стицање нових знања о начину живота и обичаја земаља чији се језик изучава, као
и о карактеристикама њених народа;
 Ширење видика опште културе, развијање међукултурне сарадње и својих
интелектуалних способности;
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Објашњење коришћења речника, лексикона и друге литературе погодне за даље
образовање и самообразовање;

Наставна тема
1 НА ДОБРЫЙ
ПРИВЕТ- ДОБРЫЙ
ОТВЕТ
2. ВЕК ЖИВИ- ВЕК
УЧИСЬ!

Фонд
9

3. ДОМА И СТЕНЫ
ПОМОГАЮТ

13

4. ИСКУССТВО ЕСТЬ
ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
ЕДИНЕНИЯ ЛЮДЕЙ
5. ДОРОГИ НЕ ИЩУТ,
А СПРАШИВАЮТ
6. МОСТЫ
СОЕДИНЯЮТ ЛЮДЕЙ

8

10

7. ГЛАВНОЕУЧАСТВОВАТЬ

9

8. РАДИ ЖИЗНИ НА
ЗЕМЛЕ

11

9. „ ЗЕМЛЯКОЛЫБЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...“

9

10. СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ,
ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ
11. ТЕКСТЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

12

9

10

11

Садржај
ВСТРЕЧА- работа; Существительные мужского
рода ед.ч.; Знакомство; категория вида; простое
(не)распространенное предложение; Упражнение;
ВОДА ИЗ РЕКИ ЛИМПОПО; множ.ч.сущ.м.р. на
согласный; как я готовлю уроки; глаголыдеепричастия;
АРБАТ, ДОМ 53; ед.и множ. ч.сущ.ср.р.на о и е; о
своем городе; им.п.множ.ч.сущ.м.р. на –а / -я;
числительные (один, два, три, четыре); подлежащее;
дополнение; Песенка о Арбате;
ОТЦЫ И ДЕТИ; существительные; местоимения;
сказуемое;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ;существительные;
местоимения; числительные;
ГОЛУБАЯ СТРЕКОЗА; давайте повторим; давайте
поговорим; существительные; числительные;
глаголы;
ПРОСТАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ; существительные; склонение
числительных пятьдесят...восемдесят; выражение
времени;
СПАСИБО ОТ ВСЕЙ ДУШИ; склонение
прилагательных с основой на к, г, х и ж,
ш;числительные двести, триста, четыреста;
деепричастие совершенного вида
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО РОДА НА –
МЯ; местоимения; количественные имена
числительные пятсот...девятсот...тысяча; простая
превосходная степень прилагательных; обозначение
времени (месяц, год, век);
ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС ЛИНГВИСТИКА?;
существительные; сложное предложения;
ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР; установление контактов с
иностранными партнерами;ямарки и выставки;
платежное соглашение;

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: еклектичка, дијалошка, рад у
пару, рад у групи
Начин оцењивања ученика: писмени задатак, писмена вежба, диктат, усмено
испитивање (читање текста, конверзација у вези са текстом и темом којом се он бави,
изношење личног мишљења и ставова)
Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма за I разред:
 Разумевање говорног језика
 Усмено изражавање и комуникација
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 Разумевање писаног текста, граматичких конструкција, лексике предвиђене
програмом
 Писмено изражавање уз употребу језичких конструкција и лексике предвиђене
програмом
 Развијање сазнајних способности, позитивног односа према различитим
културама, усвајање знања неопходног за свакодневну и пословну
комуникацију и упознавање са основном терминологијом економских наука
Заступљеност допунске и додатне наставе: Допунска настава је заступљена са
фондом 1 час недељно која се редовно реализује а има за циљ да путем индивидуалне
наставе помогне ученицима да савладају делове програма где наилазе на потешкоће.

Руски језик за II разред
(фонд часова: 3 часа недељно, 108 часова годишње)
Циљеви:
С обзиром да смо ми мала држава треба да изучавамо стране језике због лакше
комуникације са светом. Основни циљ наставе страних језика мора бити стицање
широких и продубљених знања и умења у свим језичким активностима, затим
упознавање са културним и историјским наслеђем створеним на том страном језику
као и оспособљавање ученика за даљи самостални рад и самообразовање. Ученици
мора да се оспособе за даље самостално усавршавање страног језика који изучавају, јер
је у школи немогуће све постићи.
Задаци:
 Основни задатак је овладавање техником читања и писања, а одатле следи све
даље;
 Усвајање говорног језика у оквиру 600 речи и израза укључујући и терминологију
за дату струку, што у току шестогодишњег учења страног језика чини 1800 речи
укупног фонда;
 Неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне пажње на ритмику
усменог изражавања;
 Спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота, исказивање личног
става, разумевање говора и општих тема из струке;
 Даље савладавање основе ортографије како би ученици могли да се са успехом
писмено изражавају у оквиру усвојене лексике;
 Оспособљавање за писање закључка и извештаја на задату тему и њихово усмено
излагање, разумевање писаног стручног текста;
 Припрема за вођење разговора о нашој земљи њеним културним и историјским
тековинама и природним лепотама;
 Стицање нових знања о начину живота и обичаја земаља чији се језик изучава, као
и о карактеристикама њених народа;
 Ширење видика опште културе, развијање међукултурне сарадње и својих
интелектуалних способности;
 Објашњење коришћења речника, лексикона и друге литературе погодне за даље
образовање и самообразовање.
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Наставна тема
1 СМЕЛОСТЬ ГОРОДА
БЕРЕТ

Фонд
10

Садржај
ПРОБУЖДЕНИЕ; склонение
существительных, главны члены предложения;
местоимения; упражнения; встреча;

2. В ГОСТЯХ
ХОРОШО, А ДОМА
ЛУЧШЕ

10

3. СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ

12

4. Я ВАМ ПИШУ

9

5. СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ

10

6. ОТ УРАЛА- ДО
ТИХОГО ОКЕАНА

12

7. ДЛЯ РОДИНЫ
СВОЕЙ СВОЕЙ И
ЖИЗНИ НЕ ЖАЛЕЙ

9

8. „ МОРОЗ И СОЛНЦЕ;
ДЕНЬ
9. В МИРЕ КРАСОК

11

ГОСТЕПРИМСТВО; личные и
притяжат.местоимения; склонение
прилагательных, второстепенные члены
предложения; поветильное
наклонение;упражнения;
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОБРАЗ; спряжение
глаголов; деепричастие несов.в.;порядковые
числительные; выражение обстоятельства
места;
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ; деепричастие сов.в.;
местоимения; собирательные
числ.;упражнения;
СЧАСТЛИВЧИК; количественные
числительные один, два, три, четыре, пять;
собирательные числительные;
определительные придаточные предложения с
союзным словом который;
ЕВРОПА – АЗИЯ; неопределенные
местоимения; количественные числительные
сорок, сто; действительное причастие наст.
Времени;марковские чудеса;
СИМВОЛ ВСЕХ ПОГИБШИХ ЗА РОДИНУ;
количественные числительные двести, триста;
действительное причастие прош. Времени;
Упражнения;
ПОДАРОК; аббревиатуры; Упражнения;

10.“ЧТОБЫ СЛОВАМ
БЫЛО ТЕСНО, А
МЫСЛЯМ
ПРОСТОРНО“
11. ТЕКСТЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

6

8

12

РОДНИК В ЛЕСУ; Краткая форма
страдательного причастия прош.времени;
ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРОМ; давайте
поговорим; Упражнения;склонение сущ.
Сочетание предлогов с сущ.
КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С
ЗАГРАНИЦЕЙ;Государственный банк России;
чек; аккредирив; вексель;контракты;

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: еклектичка, дијалошка, рад у
пару, рад у групи
Начин оцењивања ученика: писмени задатак, писмена вежба, диктат, усмено
испитивање (читање текста, конверзација у вези са текстом и темом којом се он бави,
изношење личног мишљења и ставова)
Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма за I разред:
 Разумевање говорног језика
 Усмено изражавање и комуникација
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 Разумевање писаног текста, граматичких конструкција, лексике предвиђене
програмом

****

РУСКИ ЈЕЗИК (фонд часова: 3 часа недељно, 111 часова годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у III разреду:
Циљеви:
С обзиром да смо ми мала држава мора да изучавамо стране језике због лакше
комуникације са светом. Основни циљ наставе страних језика мора бити стицање
широких и продубљених знања и умења у свим језичким активностима, затим
упознавање са културним и историјским наслеђем створеним на том страном језику
као и оспособљавање ученика за даљи самостални рад и самообразовање. Ученици
мора да се оспособе за даље самостално усавршавање страног језика који изучавају, јер
је у школи немогуће све постићи.











Задаци:
Основни задатак је овладавање техником читања и писања, а одатле следи све
даље;
Усвајање говорног језика у оквиру 600 речи и израза укључујући и терминологију
за дату струку, што у току петогодишњег учења страног језика чини 1500 речи
укупног фонда;
Неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне тежње на ритмику
усменог изражавања;
Спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота, исказивање личног
става, разумевање говора и општих тема из струке;
Даље савладавање основе ортографије како би ученици могли да се са успехом
писмено изражавају у оквиру усвојене лексике;
Оспособљавање за писање закључка и извештаја на задату тему и њихово усмено
излагање, разумевање писаног стручног текста;
Припрема за вођење разговора о нашој земљи њеним културним и историјским
тековинама и природним лепотама;
Стицање нових знања о начину живота и обичаја земаља чији се језик изучава, као
и о карактеристикама њених народа;
Ширење видика опште културе, развијање међукултурне сарадње и својих
интелектуалних способности;
Објашњење коришћења речника, лексикона и друге литературе погодне за даље
образовање и самообразовање;
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Наставна тема
1. ПОВТОРЕНИЕ-МАТЪ УЧЕНИЯ

Фонд
8

Садржај
Ознакомление учещихся с планом и
програмой; Повторение материала
из прошлого учебного года;
„Диалог учителя русского языка с
учениками“; Ответьте на вопросыупр. 2, 3,4,5,6; Действительное
причастие настоящего времени;
Грамматическое упражнения;
Предложения с именным
сказумым; „ Пяторка“- чтение и
пересказ текста;

2. ШКОЛА-ЭТО ШАГ В БУДУЩЕЕ

9

3. ГОТОВИМСЯ ГОВОРИТЬ О
НАШЕЙ СТРАНЕ, ИСТОРИИ,
КУЛЬТУРЕ...

11

4. О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
СТОЛИЦ ДВУХ СТРАН

9

5. ОН ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ
СЕБЕ НЕРУКОТВОРНЫЙ

9

„Школа и ЭВМ“ –работа; „Школа и
ЭВМ“ –закрепление;
существительные среднего р. Наие;аббревиатуры; Выражеие
субьектно-предикатных отношений
1,2,3;“ Культура труда“-работа; “
Культура труда“-закепление;
Упражнения к тексту-диалоги 10 и
11; Имена чиислительтельныесуществительные на ть; Что мы
выучили?;
„В родном селе В. Караджича“работа; „В родном селе В.
Караджича“-закрепление;
Упражнения к тексту;сущ.
женского р. на –ь, в и на краю;
Страдательное причастие
прошедшего вр.-краткая форма;
Граматические упражнения IIV;“Экономические проблемы
Югославии“-работа;
;“Экономические проблемы
Югославии“закрепление;Упражнения к тексту
8-11; что мы выучили?; I
письменная работа;Исправление
„Расскажем немного об економике
Белграда“-работа упр.5;
„Расскажем немного об економике
Белграда“- закрепление;Дробные
числительные;Упр. к тексту;синон.антонимы;чей, которы; Диктант;что
мы вырали?
„ Детство А. С. Пушкина в
Москве“-работа; „ Детство А. С.
Пушкина в Москве“-закрепление;
Упражнения к тексту; Выражение
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6. ЧТО ДЕЛАТЬ В СВОБОДНОЕ
ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ?

8

7. ДАВАЙТЕ ПОВТОРИМ!

7

8. ЗНАКОМЬТЕСЬ С МУЗЕЯМИ,
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

8

9. НЕ ЗАБУДЬ О ВЕЛИКОМ
ДОЛГЕ ПЕРЕД МАТЕРЬЮ
ПРИРОДОЙ!

11

10.В ВЕКЕ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

8

определительных отншении;
„Внешняя торговля в русской
поэзии“-работа; „Внешняя торговля
в русской поэзии“закрепление;Упражнение к тексту;
диалоги;II письменная р.;
Исправление
„Первый раз с девушкой в кино“работа; „Первый раз с девушкой в
кино“-закрепление; Упражнения к
тексту; Выражение количественных
отношении; Что мы выучили?;
Упражнения; „Выставки и
ярмарки“-работа; Упражнения;
„Выставки и ярмарки“закрепление; Упражнение к тексту
„Самый счастливый день“-работа;
„Самый счастливый день“закрепление;Упражнения к тексту;“
Из истории Югославии“-работа;“
Из истории Югославии“закрепление; Упражнение к тексту;
Что мы выучили?
„Среди картин Третьяковской
гал.“-работа; „Среди картин
Третьяковской гал.“-закрепление;
Упражнение к тексту;Выражение
действия, которое сов. Неопредел.
лицами с упр.;“Разговор о
реформе“-работа; .;“Разговор о
реформе“-закрепление;
Грамматические упражн. Действ.
Причастие прош.вр.; Что мы
выучили?
„ Охрана природы“-работа; „
Охрана природы“-закрепление;
Упражнение к тексту;
Диктант;повторении; Что мы
выучили?;III письменная
работа;Исправление
„Необыкновенный человек“работа; „Необыкновенный
человек“-закрепление; Упражнение
к тексту;Выражение условных
отношений;Задания и упражнения;“
Компьютеризация
информационной сист.“-работа;
Компьютеризация
информационной сист.“закрепление;Задания и упражнения

31

после текста
11. ПЕСНЮ ДРУЖБЫ ЗАПЕВАЕТ
МОЛОДЕЖ

ХII Всемирный фестиваль
молодежи в Москве;-работа; ХII
Всемирный фестиваль молодежи в
Москве;-закрепление;Упражнение
к тексту;Придаточные предложения
целы;“Кредиты“-работа;
“Кредиты“закрепление;Упражнение к тексту;
Что мы выучили? IV письменная
работа;Исправление;
12. КОНЕЦ-ДЕЛУ
13
„Первый день на работе“-работа;
ВЕНЕЦ
„Первый день на работе“закрепление;Упражнение к тексту;
„Коммерческая корреспонденция“работа; „Коммерческая
корреспонденция“-закрепление;
Упражнение к тексту;Состав
реквизитов коммерческого письма;
Примеры писем о поставке;
Примеры писем о
контракте;Формуляр-образец для
внешторговых
документов;Упражнения с
письмами;Повторение пройденного
; Что мы выучили;
Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: еклектичка, дијалошка, рад у
пару, рад у групи
Начин оцењивања ученика: писмени задатак, писмена вежба, диктат, усмено
испитивање (читање текста, конверзација у вези са текстом и темом којом се он бави,
изношење личног мишљења и ставова)
Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма за III разред:
 Разумевање говорног језика
 Усмено изражавање и комуникација
 Разумевање писаног текста, граматичких конструкција, лексике предвиђене
програмом
 Писмено изражавање уз употребу језичких конструкција и лексике предвиђене
програмом
 Развијање сазнајних способности, позитивног односа према различитим
културама, усвајање знања неопходног за свакодневну и пословну
комуникацију и упзнавање са оснвном терминологијом економских наука
Заступљеност допунске и додатне наставе: Допунска настава је заступљена са
фондом 1 час недељно која се редовно реализује а има за циљ да путем индивидуалне
наставе помогне ученицима да савладају делове програма где наилазе на потешкоће.
10

****
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Руски језик за IVразред (фонд часова: 3 часа недељнo, 99 часова
годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у IVразреду:
Циљеви:
С обзиром да смо ми мала држава мора да изучавамо стране језике због лакше
комуникације са светом. Основни циљ наставе страних језика мора бити стицање
широких и продубљених знања и умења у свим језичким активностима, затим
упознавање са културним и историјским наслеђем створеним на том страном језику
као и оспособљавање ученика за даљи самостални рад и самообразовање. Ученици
мора да се оспособе за даље самостално усавршавање страног језика који изучавају, јер
је у школи немогуће све постићи.
Задаци:
 Основни задатак је овладавање техником читања и писања, а одатле следи све
даље;
 Усвајање говорног језика у оквиру 600 речи и израза укључујући и терминологију
за дату струку, што у току петогодишњег учења страног језика чини 1500 речи
укупног фонда;
 Неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне тежње на ритмику
усменог изражавања;
 Спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота, исказивање личног
става, разумевање говора и општих тема из струке;
 Даље савладавање основе ортографије како би ученици могли да се са успехом
писмено изражавају у оквиру усвојене лексике;
 Оспособљавање за писање закључка и извештаја на задату тему и њихово усмено
излагање, разумевање писаног стручног текста;
 Припрема за вођење разговора о нашој земљи њеним културним и историјским
тековинама и природним лепотама;
 Стицање нових знања о начину живота и обичаја земаља чији се језик изучава, као
и о карактеристикама њених народа;
 Ширење видика опште културе, развијање међукултурне сарадње и својих
интелектуалних способности;
 Објашњење коришћења речника, лексикона и друге литературе погодне за даље
образовање и самообразовање;
Наставна тема
1.Поговорим о пройденном
в прошлом году

2Еще один только в школе

Фонд
Садржај
5
1.Ознакомление учещихся с планом и
програмой; 2.Повторение материала из
прошлого учебного года;
3.Как провели летние каникулы?
4.Разговор учителя русского языка с учениками.
5.Граматические упражнения
9
6.''Какой должна быть школа''
7.''Какой должна быть школа''-закрепление
8.Упражнение к тексту;переведите на сербский
9.Выражение отрицания
10.''Экономический фундамент...''-работа
11.''Экономический фундамент''-закрепление
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12.Переведите с русского на сербский язык и
обратно.
13.Абревиатуры-упражнениа
14.Что мы выучили?
15. ''Бранко Чопич о Шолохове''
16.''Бранко Чопич о Шолохове''-закрепление
17.Упражнениа к тексту
18.Выражение временних отношений
19.Когда ты родился?
20.''Маркетинг как фактор повышения...
21.''Маркетинг как фактор повышения...''закрепление
22.Упражнения к тексту;переведите на русский
23.Что мы выучили;диктант
24.''Пискаревское кладбище ''
25.''Пискаревское кладбище''-закрепление
26.Упражнения к тексту
27.Первая письменная работа
28.Исправление первой письменной работы
29.''Реквием'' стихотворение
30. Выражение пространственных отношений
31.''Научно-технологический прогресс и
экономическое развитие'' –работа
32.''Научно-технологический прогрес...''закрепление
33.Упражнения к тексту-числительные по
структуре
34.Диктант;что мы выучили?

3.Книга-могучее орудие
общения

9

4. История –это люди

11

5. Путешествовать –значит
откривать мир

8

35.''Московский Кремль''- работы
36.''Московский Кремль''- закрепление
37. Упражнения к тексту ''Русская зима''
38. Выражение целевых отношений –
упражнения
39.''Югославский Консорциум по
сотрудничеству с Россией''- работы
40.''Югославский Консорциум по
сотрудничеству с Россией''- закрепление
41.Четыре аритметичесих действия
42. Упражнения V и VI –переведите на русский
язык и обратно

6. В жизни всегда есть место
подвигам

11

43.''Сто метров мужества''- работа
44. ''Сто метров мужества''- закрепление
45.Упражнения к тексту
46. Выражение причнных отношений с
упражнениям
47.''Новые ориентиры в развитим нашей
страны'''-работа
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7. Кто повторяет,тот не
забывает

9

8. Женщинам доступны все
профессии. А мужчинам?

8

9. Давайте поедем по нашей
стране

10

10.Почта сокращает
растояния и соединяет
сердца

7

48.Новие ориентиры... закрепление
49.Упражнения к тексту
50.Что мы выучили?
51.Вторая письменная работа
52.Исправление II письменной работы
53.''Письмо школьнику''-работа
54. ''Письмо школьнику''- закрепление
55.Граматические упражнения
56.''Югославия в международных
организациях''- работа
57. ''Югославия в международных
организациях''- закрепление
58.Упражнения к тексту-аббревиатуры
59.Степени сравнения;переведите на русский
язык
60. Что мы выучили?
61.''Сложный обед''- работа
62. ''Сложный обед''- закрепление
63. Упражнения к тексту
64.Стихотворение ''Женщине''
65.Выражение вопроса-задания
66.''Югославский рынок капитала''- работа
67.Переведите с сербского на русский язык и
обратно-упражнение
68. Упражнения с причастиями-диалоги
69.''Церковь Раевского,или,если угодно
Вронского''- работа
70. ''Церковь Раевского,или,если угодно
Вронского''- закрепление
71. Упражнения к тексту
72. Выражение определительных отношений
причастиями
73.''Банковский бухгатерский учет''- работа
74''Банковский бухгатерский учет''- закрепление
75.Упражнения к тексту
76. Что мы выучили?
77.III письменная работа
78.Исправление III писменной работы
79.''На почте''-работа
80.''На почте''- закрепление
81.Упражнения к тексту
82.Согласованное и несогласованное
определение
83.''Коммерческая корреспонденция''-работа
84. ''Коммерческая корреспонденция''закрепление
85.Образцы телексов
86.Коммерческие письма письмо просба
87. Что мы выучили?
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11. Все еще впереди

8

12. Сделал дело- гуляй
смело

4

88.''Вот и кончился последний урок''- работа
89. ''Вот и кончился последний урок''закрепление
90. Упражнения к тексту-стихи
91. Упражнения к тексту
92.Четвертая письменная работа
93. Исправление четвертой письменной работы
94.''Расчеты''- работа
95.''Расчеты''- закрепление
96.Упражнения к тексту
97.''Русский речевой этикет''- повторение
98.''Русский речевой этикет''- закрепление
99.''Контрактные документы''-работа

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: еклектичка, дијалошка, рад у
пару, рад у групи
Начин оцењивања ученика: писмени задатак, писмена вежба, диктат, усмено
испитивање (читање текста, конверзација у вези са текстом и темом којом се он бави,
изношење личног мишљења и ставова)
Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма за I разред:
 Разумевање говорног језика
 Усмено изражавање и комуникација
 Разумевање писаног текста, граматичких конструкција, лексике предвиђене
програмом
 Писмено изражавање уз употребу језичких конструкција и лексике предвиђене
програмом
 Развијање сазнајних способности, позитивног односа према различитим
културама, усвајање знања неопходног за свакодневну и пословну
комуникацију и упзнавање са оснвном терминологијом економских наука
Заступљеност допунске: Допунска настава је заступљена са фондом 1 час недељно
која се редовно реализује а има за циљ да путем индивидуалне наставе помогне
ученицима да савладају делове програма где наилазе на потешкоће.

****************************
Француски језик за I разред ( 3 часа недељно, 111 годишње)
Циљ и задаци:. Циљ наставе Француског језика у средњој економској школи је
стицање, проширавање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима,
познавање културног наслеђа створеног на француском језику и оспособљавање за
даље образовање и само образовање.
Задаци наставе француског језика су:
- Усвајанје говорног језика у оквиру нових речи и израза укључујући и терминологију
значајну за економску струку;
- Неговање правилног изговора и интонације;
- Разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и
општих тема економске струке;
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- Овладавање техником информатвног читања, разумевање сложеније језичке
структуре у тексту;
- Даље савладавање основе ортографије;
- Разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја;
- Стицање нових знања о карактеристикама Француске и њеног народа;
- Оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи;
- Ширење своје опште културе, развијање међу културне сарадње и развијање својих
интелектуалних способности;
- Оспособљавање за даље образовање и самообразовање француског језика.
Наставна тема
I
Jeunesse et
École
Млади и школа

Фонд
часова
21

II
Loisirs et
Voyages
Разонода у
Слободно време
И путовања

15

III
Communications
комуникација

9

IV
Spectacles arts et
Letters
Спектакли и уметност

15

V
France
Француска

15

Садржај
Текстови о свакодневном животу, школи,
излазцима, проблемима младих француза и младих
уопште и о њиховом осамостављивању.
Прогноза времена
- Конструкције за истицање речи у реченици
- Директан и индиректан стил
- Неодређена заменица „on”
- Партицип презент и жерондиф
- деони члан
- Футур
Текстови о разонодама младих у слободно
време, о начину путовања младих, о ресторанима и о
аутомобилу.
- Префикси „de” и „re” испред глагола
- Прилози за начин
- Заповедни начин
-Сложене именице
- Показне заменице
Текстови о томе како телефонирати, написати
писмо, телеграм и о постанским маркама.
- Директна питања
- Индиректна питања
- Пасив
Текстови о позоришту, и позоришним
фестивалима. Одломци из драмских текстова и из
сценерија за филм, интервју са глумцем
- Слагање партиципа перфекта са субјектом и
објектом у роду и броју
- Хипотеза
- Негација
- Слагање времена
- Употреба перфекта и имперфекта
Текстови о градовима: Сен-Назер, Геранд и Ла
Бол, о бретонским риболовцима, о париском центру
Ла Вилет, о граду Анси и о француској кухињи.
- Аорист
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- Плусквамперфекат
- Упитне и екскламативне детерминанте
- Поређења
- Неодређени придеви и заменице
VI
Mon pays
Моја земља

9

Текстови : Одломци из дела наших аутора
преведени на француски језик који говоре о нашој
земљи и новински чланак о нашој просечниј
породици.
- Сибжонктив
- Придеви
- Конционал презент

VII
Pollution
Загађивање

2

Текстови о акцијама младих за очување
околине

VIII
Познати ствараоци
И открића Француске
IX
Economie
Економија

2

Текстови о Пастеру и о интернету.

24

Текстови из економске струке
Текстови о економији, трговини, банкарству,
осигурању, маркетингу,предузећима у француској и
уопште, о стандарду француза, о географском
положају Француске.

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: Монолошка, дијалошка и
комбинована.
Начин оцењивања ученика: Усмена провера знања и писмена провера знања (тестови
и писмени задаци).
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештине) који се очекују по реализацији
програма за први разред : ученик треба да
- Усаврши усмено излагање коришћењем већ стеченог знања и усвоји 250 речи и
израза;
-учествује у разговорима у свакодневним ситуацијама;
- Оспособи се за давање основних информација о себи, својој земљи;
- Развија глобално разумевање лакших текстова;
- Негује коректно писмено изражавање у оквиру предвиђене лексике и граматичких
структура.
Заступљеност допунске наставе:
У оквиру наставе француског језика организује се по потреби допунска настава за
ученике који имају пропусте у савлађивању градива.
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Француски језик за II разред ( 3 часа недељно, 108 годишње)
Циљ и задаци:
Циљ наставе Француског језика у средњој економској школи је стицање,
проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима,
познавање културног наслеђа створеног на француском језику и оспособљавање за
даље образовање и самообразовање.
Задаци наставе француског језика су: усвајање говорног језика у оквиру нових
речи и израза укључујући и терминологију значајну за економску струку,неговање
правилног изговора и интонације, разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру
тема из свакодневног живота и општих тема
економске струке , овладавање техником информативног читања, разумевање
сложеније језичке структуре у тексту, даље савладавање основе
ортографије,разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја,стицање
нових знања о карактеристикама Француске и њеног народа, оспособљавање за вођење
разговора о нашој земљи, ширење своје опште културе, развијање међукултурне
сарадње и развијање интелектуалних способности,оспособљавање за даље образовање
и самообразовање.
Наставна тема
Фонд
Садржај
часова
I
19
Текстови о летњем распусту, граду
Vacances, rentrée,
Стразбур, поласку у школу, о француским
Loisirs
школама, како се млади французи забављају за
Распуст, полазак у школу,
време викенда, слободно време младих, млади и
разонода
новац.
- Неодређени придеви
- Зависна релативна реченица
- Релативне земенице
- Директан и индиректан стил
II
Ecile, choix d΄ un métiez
Школа, избор занимања

13

III
Vie sociale
Друштвени живот

16

IV

12

Текстови (лекције) о школи и животу у
француским школама, о занимањима и о избору
занимања о познатим ствараоцима Француске
као што је Ајфел.
- Хипотеза
- Последњична зависна реченица
- Партицип презент – придев
- Jnfinitif passé
- Партицип перфекта – придев
Текстови о проблемима у породици, о
француској породици, односу младих и
породице, статусу жене у друштву и породице о
животу људи у провинцији и великим градовима.
- Футур II
- Слагање времена
- Passé anterieur
- Сибжонктиф
Текстови о штампи уопште, о
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француској штампи, о томе коју штампу читају
Presse, radio,television
французи, о телевизији и о метеорологији.
Штампа, радио, телевизија
- Питања
- Партиципт презента и жерондиф
- Сложене именице
V
12
Текстови о трговини на старим француском
Economie
пијацама и животу сељака и младих на селу о
Française
пољопривредним радовима, француским винима,
Француска економија
француским сиревима, о француској моди и
одевању.
- Употреба личних заменица у реченици
- Релативне реченице
- Participe passé composé
VI
11
Текстови о симболима (обележјима)
Histoire et Civilization
Француске, о историји Француске (заузимање
Française
Бастиље), о Декларацији права човека и
Француска историја
грађанина из 1789.г., о стварању Париза, о
и цивилизација
споменицима Париза
- Зависне временске реченице
- Зависне намерне реченице
- Зависне узрочне реченице
- Passé du subjonctif
VII
28
Текстови из економске струке
La correspondance
Структура пословног писма, о
Commercial
елементима пословног писма, модели
Кореспонденција
појединачних врста писама: писмо за заказивање
пословног састанка, молба за радно место, упит,
понуда, поруџбина, потврда о пријему
поруџбине, одбијање поруџбине, рекламација и
циркуларно писмо. Дијалози у вези пословних
разговора. О стилу пословног писма
- кондиционал – карактеристичан за пословна
писма код учтивог изражавања.
Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: монолошка, дијалошка и текст
метода.
Начин оцењивања ученика: усмена провера знања и писмена провера знања (тестови и
писмени задаци)
Исходи, односно резултати ( знања, умећа, вештине) који се очекују по реализацији
програма за други разред; ученик треба да:
- Усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза
укључујући и терминологију везану за струку.
- Оспособи се за давање усмених резимеа оних садржаја које је ученик упознао;
- Развије способности читања са нешто ширим обимом језичке грађе од оне са којом су
ученици дошли у други разред.
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 3. разред
(Годишњи фонд часова- 111, недељни фонд часова- 3)
Циљ и задаци предмета:.
Циљ наставе француског језика је стицање, проширавање и
продубљивање знања и умења у свим језичким активностима; упознавање културног
наслеђа створеног на француском језику и оспособљавање за даље образовање и
самообразовање.
Задаци наставе француског језика су:
- усвајање говорног језика у оквиру нових речи и израза укључујући и
терминологију значајну за економску струку;
- неговање правилног изговора и интонације;
- разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног
живота и општих тема економске струке;
- овладавање техником информативног читања, разумевање сложенијих језика и
структура у тексту;
- даље савладавање основне ортографије;
- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја;
- стицање нових сазнања о карактеристикама Француске и њеног народа;
- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи;
- ширење своје опште културе, развијање међукултурне сарадње и развијање
својих интелектуалних способности;
- оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области француског
језика.
Наставне теме
1.
Распуст
Полазак у школу
Посао
Маркетинг

2.
Писмо
Телеграм
Кореспонденција

Фонд
часова
17

Садржаји

-

-

18

-

Лекције о протеклом летњем распусту,
поласку у школу, о пословној сарадњи,
сајмовима о маркетингу;
Футур;
Безлични изрази и безлични глаголи.
Лекције о писању приватног писма и
телеграма.
Кореспонденција: понуда, упит и поруџбина
Кондиционална реченица (хипотеза)
Кондиционел садашњи
Кондиционел прошли
Императив.
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3.
Обичаји у Француској
и у Европи
Рачуноводство

13

-

4.
Живот Француза
Предузеће

-

12

5.
Француски медији
Француски туризам
Конто

-

-

12

6.
Спорт
Међународни
монетарни систем

-

12
-

7.
Загађивање
Очување околине
Продаја и куповина

12

-

Лекције о обичајима, сујеверју, врлинама,
манама, навикама Француза и Европљана
Текст из Економске струке о рачуноводству
Пасивне конструкције
Партицип презента

Лекције о животу Француза, њиховој
међусобној савременој комуникацији,
солидарности, односу према раду;
Текст из економске струке о предузећу;
Партицип презента;
Жерондиф

Лекције о француским медијима, штампи и
телевизији и о француском туризму;
Текст из економске струке о конту;
Инверзија субјекта;
Прошла времена.

Лекције о спорту уопште и о спорту у
Француској;
Текст из економске струке о међународном
монетарном систему;
Инфинитив;
Мере за површину и запремину;
Изрази за математичке операције: дељење,
проценти;
Лекције о загађивању и очувању околине;
Текст из економске струке о куповини терена
за изградњу;
Номинализација;
Перфекат и имперфекат.
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8.
Годишњи одмор
Француза
Светска банка

15
-

Лекције о томе како Французи иду на
годишњи одмор и о француским
знаменитостима;
Текст из економске струке о светској банци;
Сибжонктиф

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: монолошка, дијалошка и
комбинована.
Начин оцењивања ученика: усмена провера знања и писмена провера знања (тестови
и писмени задаци)
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештина) који се очекују по
реализацији програма за 3. разред и начин праћења:
У току 3. разреда ученик треба да:
- усаврши усмено излагање, коришћењем већ стеченог знања и да усвоји нове речи и
изразе;
- учествује у разговорима у свакодневним ситуацијама;
- оспособи се за давање основних информација о себи, својој земљи;
- развија глобално разумевање лаких текстова;
- негује коректно писмено изражавање у оквиру предвиђене лексике и граматичких
структура.
Заступљеност допунске и додатне наставе:
У оквиру наставе француског језика организују се по потреби допунска настава
за ученике који имају пропусте у савлађивању градива. Садржаји прате ток редовне
наставе.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК за IV разред
(Годишњи фонд часова- 99, недељни фонд часова- 3)
Циљ и задаци предмета:
Циљ наставе француског језика је стицање, проширавање и
продубљивање знања и умења у свим језичким активностима; упознавање културног
наслеђа створено на француском језику и оспособљавање за даље образовање и
самообразовање.
Задаци наставе француског језика су:
- усвајање говорног језика у оквиру нових речи и израза укључујући и
терминологију значајну за економску струку;
- неговање правилног изговора и интонације;
- разумевање говора и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног
живаота и општих тема за економске струке;
- овладавање техником информативног читања, разумевање сложенијих језика и
структура у тексту;
- даље савладавање основне ортографије;
- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја;
- стицање нових сазнања о карактеристикама Француске и њеног народа;
- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи;
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-

ширење своје опште културе, развијање међукултурне сарадње и развијање
својих интелектуалних способности;
оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области француског
језика.

Наставне теме

Фонд
часова
10

Садржај

2. Новац, банка

10

Лекције о некадашњем и садашњем односу према
новцу, о постанку новца, о електронском новцу,
о отварању рачуна у банци, о валутама.
- просте релативне заменице
- постављање питања

3. Загађивање, заштита,
човекове средине од
загађивања, однос људи
према својој околини

8

4. Путовања и транспорт

13

5. Млади, економија

13

Лекције о осећањима човека према лепоти
природе, о загађивању природе, о заштити
природе
- о предностима и манама нуклеарних
централа
- посебна употреба одређеног члана
- пасив
- сложене релативне заменице
Лекције о путовањима, о транспорту и о
транспортним средствима некада и сада
- изрази за изражавање времена и трајања
- конструкција ne...que
Лекције о статистичким подацима о односу
младих према куповини, о значају и утицају
човека на економију, о статистичким подацима о
односу и понашању француза према куповини, о
инфлацији и девалвацији
- изражавања последице помоћу израза и
везника
- изражавање процената, разломака и
математичких операција сабирања,
одузимања, множења и дељења
- компаративне зависне реченице помоћу
израза и везника.

1. Избор занимања,
посао,
информатика

Лекције о избору занимања, утицају
информатике на посао, незапослености
- изражавање супротности и концесије помоћу
израза и везника.
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6. Трговина, тржиште,
царина

12

Лекције о једном трговачком граду, о куповини
на пијаци и у супермаркетима, о врстама
продавница у Француској, о франшизингу и
положају трговачких објеката у Француској, о
улози царине у економском животу
- изражавање намере помоћу израза и
сложених везника
- жерондиф
- неодређени придеви

7. Реклама

13

Лекције о мишљењу стручњака о рекламама, о
преобиљу реклама у данашњим медијима, о
постанку реклама, о исплативости улагања у
рекламе и анализа и састављање реклама
- суперлатив придева, прилога и глагола и
апсолутни суперлатив
- номинализација (именице настале од
других врста речи додавањем члана)

8. Наука, техника, научни 20
и технички проналасци

Лекције о утицају машина и технолошких
достигнућа на човека, о најпознатијим
проналасцима и проналазачима, и о телематици
- изражавање узрока помоћу израза и
везника
- множина сложених именица
- именице са два рода (помоћу различитих
чланова)

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: монолошка, дијалошка и
комбинована.
Начин оцењивања ученика: усмена провера знања и писмена провера знања (тестови
и писмени задаци)
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештина) који се очекују по
реализацији програма за IV разред и начин праћења:
У току IV разреда ученик треба да:
- усаврши усмено излагање, коришћењем већ стеченог знања и да усвоји нове
речи и изразе;
- учествује у разговорима у свакодневним ситуацијама;
- оспособи се за давање основних информација о себи, својој земљи;
- развија глобално разумевање лаких текстова;
- негује коректно писмено изражавање у оквиру предвиђене лексике и
граматичких структура.
Заступљеност допунски и додатне наставе:
У оквиру наставе француског језика организују се по потреби допунска настава
за ученике који имају пропусте у савлађивању градива. Садржаји прате ток редовне
наставе.
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Општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног
образовања и васпитања
СТРАНИ ЈЕЗИК
Општа предметна компетенција:
Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику
разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или
професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и
неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик
преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.
Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области
која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика
ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност
и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога.
Основни ниво:
Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и
кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим
областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног
интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених
потреба.
Средњи ниво:
Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору
или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама
када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању
оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и
очекивања.
Напредни ниво:
Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати
дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из
познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове
и/или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у
складу са општим и властитим интересовањима.
Специфичне предметне компетенције на основном, средњем и напредном
нивоу прописане су за области рецепција (слушање и читање), продукција (говор и
писање), језичке вештине (слушање, читање, говор, писање, знање о језику) и саставни
су део Правилника о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
(Службени гласник РС број 117/13).
*************************************************************************
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СОЦИОЛОГИЈА за III разред;
годишњи фонд: 72 часова; недељни фонд: 2
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе предмета СОЦИОЛОГИЈА је да ученици упознају основне садржаје
социолошких теорија и метода науке социологије.
Задаци наставе социологије су да ученици:
 схвате значај рада и поделе рада као економске категорије, основе стварања
и развоја човека и друштва и да уоче однос природе и човека у технолошком
друштву и савремене економске проблеме;
 упознају структуру и организацију друштва, друштвене групе и заједнице,
друштвено раслојавање и принципе популациноне политике;
 схвате значај културе и цивилизације, врсте културних значења и
перспективе развоја савременог друштва.
Наставне теме
I – Појам и предмет
социологије

Фонд
часова
8

Садржаји




Предмет, метод, циљеви
социологије
Социолошке теорије
Социолошки закони

и

задаци

13


II – Природа, човек и
друштво

17








Рад и подела рада као основа развоја човека
и друштва
Друштвена репродукција
Новац и функције новца
Природна и друштвена средина
Друштво и становништво
Технолошко друштво
Еколошки проблеми

27











Елементи друштвене структуре
Друштвене групе
Брак и породица
Етничке заједнице
Насеља – пројекције друштва у простору
Друштвено раслојавање
Друштвене организације и институције
Политика и политичке партије
Држава и право








Појам културе и цивилизације
Врсте културних значења
Религија
Типови религијске свести
Мит и митологија
Монотематичке религије (хришћанство,
јеврејство,

III – Структура и
организација друштва

IV – Култура
друштво

и
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9
V – Промене и развој
друштва










будизам и ислам)
Обичаји и морал
Филозофија
Наука
Уметност
Масовна култура
Подкултура и контракултура
Култура и личност






Појам и врсте промена
Друштвена покретљивост
Друштвени развој и његови чиниоци
Развојне перспективе савременог друштва

Наставне методе: дијалошка, монолошко – дијалошка, визуелна, текстуална
Начин оцењивања ученика: усмено и писмени (тестови знања)
Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за III разред:
Ученици ће:
 усвојити одређени фонд знања и вредности о друштву и човеку,
 формирати основе за изграђивање погледа на свет,
 развијати пажњу, логичко закључивање, интуицију, машту, посматрање,
памћење, критичко мишљење
 формирати моралне свести и оспособити се за морално понашање.
ДОПУНСКА НАСТАВА: Садржаји прате ток редовне наставе, а организује се за
ученике који имају пропусте у знању.

*********************************

Историја за први разред (2 часа недељно 37Н.=74 год.)
Циљеви и задаци изучавања предмета у I разреду.
Циљ наставе историје је да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског
друштва од најстаријих времена до савременог доба.
Задаци – овладавање знањима о историјским појавама и процесима на садржајима о
прошлости људског друштва у целини и прошлости народа и народности, схватање
основних карактеристика историјских периода (стари, средњи и нови век) и основних
карактеристика њиховог развитка.
Наставна тема

Фонд
часова

Увод, реч о
историјској науци

3

праисторија

3

садржаји
Упознавање ученика са предметом Историје, и
историја као процес и наука о прошлости, извори,
историја код античких и средњовековних аутора,
модерна историографија
Упознавање ученика са основним одликама
друштвено-економских односа у првобитним
људским заједницама, зачецима класног
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Стари век,
цивилизације старог
истока, стара грчка,
стари рим, ниш у
старом веку
Средњи век, рани,
развијени и позни
средњи век
Нови век, нови век од
XV до средине XIX
века

24

30

14

раслојавања и појава племенских савеза
Настанак и развој старих цивилизација, друштва и
држава старог истока, Египат,Индија,, друштво и
држава старих Грка и Римљана, религија и културно
наслеђе старих народа
Друштво, држава и култура света у средњем
веку,Јужнословенски народи и њихови суседи у
средњем веку
Европа у периоду од 16. до 18. века, привредни
развој од краја 15. до 18. века, свет у доба
индустријске револуције и либералног капитализма

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво:
Монолошка метода, дијалошка метода и текст метода
Начин оцењивања ученика:
Ученици се оцењују усменом провером кроз дијалог са професором где професор
утврђује њихов ниво, обим и врсту знања.
Исходи предмета:
Знања – сваки ученик треба да савлада: историјску и социолошку поделу
(периодизацију) прихваћену у историјској науци
- Најбитније карактеристике друштвених поредака и основних фаза у њиховом
развитку
- Основне карактеристике типова и облика држава у свим историјским периодима
- Кључне хронолошке податке (век, децениј, изузетно и годину) о најзначајнијим
догађајима
- Најосновније историјске појмове (роб, робовласник, кмет, феудалац,
буржоазија, буржоаска демократија, најамни рад и.т.д.)
Умења – ученик треба да савлада следеће:
- самостално коришћење уџбеника историје, атласа, историјских читанки
- самостално коришћење историјских илустрација
- самостално коришћење историјских карата,таблица и лексикона
- коришћење историјских података из енциклопедија и лексикона.
Допунска настава је заступљена са једним часом недељно. Она је предвиђена за
ученике који су одсуствовали са наставе да би им се помогло да стигну заостало
градиво. Допунски часови се држе и ученицима којима је потребна помоћ у учењу из
предмета Историје као и онима којима нешто није јасно.
Додатна настава се држи једном недељно и то један час. Предвиђена је за ученике
који хоће да прошире своја знања из предмета Историје.
ИСТОРИЈА ЗА 2. РАЗРЕД
(НЕДЕЉНИ ФОНД 2 ЧАСА, ГОДИШЊИ ФОНД: 72 ЧАСА)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИЗУЧАВАЊА ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ ЈЕ: да ученици овладају знањима о развоју људског
друштва од најстаријих времена до савременог доба како би, у склопу осталих
предмета, допринела свестраном развоју личности, подстичући њихово стваралаштво.
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ СУ:
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Овладавање знањима о историјским појавама и процесима на садржајима о
прошлости људског друштва у целини и прошлости народа и народности бивше
Југославије;
Развијање критичке историјске свести и историјског мишљења ученика као
основе научног тумачења развоја људског друштва;
Неговање, на историјским садржајима, радног, моралног, патриотског и
естетског васпитања.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ
ЕВРОПА И СВЕТ У
ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ
19. И ПОЧЕТКОМ 20.
ВЕКА
СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
ОД СРЕДИНЕ 19. ВЕКА
ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ
РАТА

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
1914-1918.
СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА
СВЕТСКА РАТА
КРАЉЕВИНА СХС
ЈУГОСЛАВИЈА У
МЕЂУРАТНОМ
ПЕРИОДУ
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
1939-1945.

ФОНД
ЧАСОВА
О
У
3

2

10

8

4

4

4

2

4

4

7

6

САДРЖАЈ
Привреда, напредак науке и технике у веку
либерализма и почетком 20.века; Велике силе
и њихови односи на прелому векова; Опште
одлике друштва на размеђу векова.
Србија од1858до1878.године; Србија од 1878
до 1903. године; Србија од 1903 до 1914.
године; Привредни и друштвени развој
Србије крајем 19.века и почетком 20. века;
Детињство, школство и друштво у Србији на
прелому векова; Црна Гора у другој половини
19.и почетком 20 века; Српски народ у
Османском царству од половине 19. до
балканских ратова; Балкански ратови; Срби у
БиХ од половине 19. до Првог светског рата;
Срби у Јужној Угарској, Хрватској,
Славонији и Далмацији у другој половини 19.
и почетком 20. века.
Свет у рату 1914-1918; Револуције у Русији и
рађање Совјетског савеза; Србија и Црна
Гора у Првом светском рату; Ратни циљеви
Србије и стварање Југословенске државе.
Версајски мировни сyстем; Тоталитарни
режим у Европи; Међународни односи
између два светска рата; Друштвена збивања
у Европи и свету.
Краљевина СХС; Период диктатуре (19291935) у предвечерје Другог светског рата;
Привреда и друштво Краљевине Југославије.
Први период (1939-1942); Слом Краљевине
Југославије; Покрети отпора и почетак
устанка; Почетак грађанског рата у Србији и
Црној Гори; Друга фаза светског рата (19421945); Рат и збивања у Југославији 1942. и
1943. године; Борбе за ослобођење
Југославије 1944. и 1945. године; Покрети
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СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА
ЈУГОСЛАВИЈА
ПОСЛЕ ДРУГОГ
СВЕТСКОГ РАТА

3

3

4

4

39

33

отпора у Европи и савезничке конференције.
Епилог Другог светског рата; Хладни рат и
стварање блокова; Нови међународни односи.
У социјалистичкој Југославији; Сукоб са
СССР и нови модел социјализма;
Супротности и крај Југословенске
федерације; Друштво послератне Југославије.
СВЕГА 72

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво су:
 Монолошка (која се комбинује са методом демонстрације и коришћења текста);
 Дијалошка.
НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА:
 Усмена провера знања
 Тест провере знања
ИСХОДИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ (знања, умећа и навике) који се очекују по
реализацији програма и начин праћења:
 ЗНАЊА:савладавање историјске и социолошке поделе;
- основне карактеристике типова и облика државе у свим
историјским периодима;
- кључне хронолошке податке;
- најосновније историјске појмове;
- основне социолошке појмове;
- основне историјско-географске промене у свим периодима.
 УМЕЋА (ВЕШТИНЕ) И НАВИКЕ:
- самостално коришћење уџбеника историје, атласа и историјске
читанке;
- самостално коришћење текстова историјског садржаја;
- самостално коришћење историјских карата;
- самостално коришћење историјских илустрација;
- коришћење историјских података из енциклопедија и лексикона.
Усвајањем овог минимума знања, умећа и навика из историје сматра се да су ученици
испунили захтеве за овај предмет.
ДОДАТНА НАСТАВА -недељни фонд: 1 час; Годишњи фонд: 30-35 часова; Број
ученика од 5 до 10. Додатни рад намењен је развијању способности даровитих ученика
који показују посебно интересовање за историју као предмет. Са ученицима се ради
тимски и индивидуално.
Садржај рада за републичко такмичење је искључиво из уџбеника за 2. разред.

Општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног образовања и
васпитања
ИСТОРИЈА
Општа предметна компетенција
Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке
вештине неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових историјских
корена и актуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема
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ученика за одговорно учешће у демократском друштву брзих друштвених,
технолошких и економских промена и оспособљава га да кроз удруживање и сарадњу
допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном,
европском и глобалном нивоу.
Ученику се кроз наставу историје омогућава развој групних идентитета
(национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет.
Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и
савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају
поштовање људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадње, односа
према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног односа према
другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да
искаже и проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних
конфликата са историјском димензијом и допринесе њиховом превазилажењу.
Основни ниво
Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске
појмове, хронологију, оријентише се у историјском простору, познаје најважнију
историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су
обликовали савремено друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски
идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког односа према
различитим историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој
одговорности у савременом друштву, развија ставове неопходне за живот у
савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима
(поштовање људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање
другачијег културног идентитета и наслеђа и решавање неспоразума кроз изградњу
консензуса).
Средњи ниво
Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине
компарације различитих извора информација, процењујући њихову релевантност,
објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља
разумевање функционисања савременог света, његових историјских корена и оних
појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу.
Напредни ниво
Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и
савремене догађаје, појаве и процесе са историјском димензијом, уз употребу
различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и
пропаганде на савремено друштво, људска права и политичко окружење, да
аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и
унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује
резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих компјутерских програма.
Специфичне предметне компетенције на основном, средњем и напредном
нивоу прописане су за области разумевање историје и критички однос према
прошлости и садашњости, разумевање историје и савремених идентитета као основа
за активно учествовање у друштву (историјска знања; истраживање, тумачење и
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презентације; историјске основе савременог друштва), и саставни су део Правилника
о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег
стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник РС број
117/13).

****

Физичко васпитање
Разред: I
(фонд часова: 2 часа недељно, 74 часа годишње )
Циљеви изучавања предмета у I разреду
o Задовољавање потреба ученика и подстицање физичког развоја,
o Очување здравља,
o Усавршавање моторних способности и моторичке умешности,
o Формирање правилног схватања и односа према физичкој култури,
o Трајно подстицање ученика да ове активности уграде у свакодневни живот и
културу живљења.
Задаци :
o Развијање интереса код ученика и потреба за активним ангажовањем на
подручју физичке културе,
o Указивање ученицима на повезаност физичке културе са животом, радом и
потребама свакодневног живота,
o Развијање и учвршћивање навика у свакодневној систематској нези тела и о
развијању физичке кондиције и коришћењу физичке културе за здраву и
културну разоноду.
o Проширивање образовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
савладавање спортских грана за које показују посебан интерес.

НАСТАВНА ТЕМА

ФОНД
ЧАСОВА

1.

АТЛЕТИКА

20

2.

ОДБОЈКА

30

3.

СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА

20

САДРЖАЈИ
ниски
трчање на 800
старт
м
Трчање:
високи трчање на 1.000
старт
м
скок у даљ одабраном
техником
Скокови:
скок у вис одабраном
техником
Техника одбојке. Игра са повученим
центром. Смечирање и његова
блокада. Утврђивање кроз тренажни
процес. Правила игре и суђења.
Вежбе на
тлу:

колут напред
колут назад
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став на шакама
Прескоци: згрчка и разношка
наскок
Греда:
ходање
окрет 180*
4.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И
ОЦЕЊИВАЊЕ

4

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво:
Вербалном методом и методом демонстрације.
Начин оцењивања ученика:
Бројчано од 1 до 5.
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештина), који се очекују по реализацији
програма за 1. разред и начин праћења.
Усавршавање техничко тактичких варијанти и моторичких особина за одговарајућу
дисциплину.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
(2 часа недељно, 72 годишње)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИЗУЧАВАЊА ПРЕДМЕТА У 2. РАЗРЕДУ
Циљ наставе физичког васпитања је задовољавање основних био-социјалних
потреба ученика; формирање правилног схватања и односа према физичкој култури и
трајно подстицање ученика да ове активности уграде у свакодневни живот.
Задаци наставе су:
- квалитативно и квантитативно продубљивање физичких способности;
- оспособљавање ученика за самостални рад и самоконтролу, јачању здравља и негу
тела;
- стварање услова у којима ученик доживљава радост слободног стваралачког
ангажовања;
- неговање хигијенских и других културних навика и јачање здравља.
НАСТАВНА ТЕМА

АТЛЕТИКА

ФОНД
ЧАСОВА

20

САДРЖАЈИ
трчање на 100м (м и ж)
штафета 4х100м (м и ж)
скок у даљ одабраном техником
такмичења у атлетским дисциплинама
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СПОРТСКА
ГИМНАСТИКА

22

партер (летећи колут напред; мост напред на
једну ногу кроз став о шакама уз помоћ)
прескоци (згрчка; разношка, склонка)
висока греда за ученице и ниска греда
( чеона вага, јелењи скок, окрет за 180º у
успону)

ОДБОЈКА

30

сервис - школски сервис, тенис сервис,
смечирање и блок, постава играча и ротација

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ПОМЋУ КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ГРАДИВО:
Вербални метод, метод демонстрације,
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА – однос према предмету (активност на часу; доношење
опреме); моторичке способности из одређених спортова)
ИСХОДИ – садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности; спортско – техничко образовање;
повезивање физичког васпитања са животом и радом.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ за 3. разред
Годишњи фонд часова: 72
Недељни фонд часова: 2
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА
Циљ наставе физичког васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних
потреба ученика и подстицање физичког развоја у области физичке културе, очување
здравља, усавршавање моторних способности и моторичке умешности, формирању
правилног схватања и односа према физичкој култури и трајно подстицање ученика
да ове активности уграде у свакодневни живот и културу живљења.
Задаци наставе физичког васпитања су:
- Квалитативно и квантитативно продубљивање физичких способности и
спортско-моторичког образовања започетих на ранијим ступњевима образовања
- Развијање код ученика интереса и потреба за активним аганжовањем на
подручју физичке културе
- Оспособљавање ученика за самосталан рад и самоконтролу у одржавању
физичке кондиције,јачању здравља и нези тела
- Стварање услова у којима ученик доживљава радост слободног стваралачког
ангажовања у спортским и рекреативним активностима
- Проширивање знања која доприносе објективном сагледавању вредности и
могућности физичке културе
- Проширивање и продубљивање образовања и потпуније сагледавање спортских
грана за које показују посебан интерес
- Неговање хигијенских и других културних навика за обучавање и јачање
здравља
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НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
АТЛЕТИКА

ФОНД
ЧАСОВА
19

КОШАРКА

36

САДРЖАЈИ
Трчање са задацима
-наизменично трчање са ходањем
-истрајно трчање
-интервално трчање
-штафетно трчање
Високи старт
-високи старт са истрчавањем
Ниски старт
-ниски старт са истрчавањем
Скокови
-скок у даљ из места
-скок у даљ трокорак

Хватање и додавање лопте
-у мировању
-у трку
Вођење лопте
-десном руком
-левом руком
Двокорак
-десни двокорак
-леви двокорак
Хорог
-десни хорог
-леви хорог
Слободно бацање
-шут за 3 поена(тројка)
Одбрана
-против високих играча
-одбрана 1:1
-пресинг
-зона
СПОРТСКА
19
Колут напред
ГИМНАСТИКА
Колут назад
Колут напред из залета
Став на шаке са и без асистенције
Став на шаке-колут напред
Мост
Став на шаке-мост
Звезда у леву и десну страну
Повезивање више звезда
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: ДЕМОНСТРАЦИЈА И ВЕРБАЛНА
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА:
-активност на часу
-приказ вежбе
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-односа ученика према физичкој култури
ИСХОДИ,односно резултати(знања,умећа,вештине) која се очекују по реализацији
програма за III разред:
Ученици су формирали правилно схватање и правилан однос према физичкој култури
и велики број ученика је почео да ове активности спроводи у свакодневном животу.
Овим је постигнуто задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба ученика у
области физичке културе.
Самим овим бављењем спортом ученици су оспособљени за самостални рад и
сомоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези тела.
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру физичког васпитања за III разред су
организоване у виду ученичких секција:
-кошарка-одбојка -рукомет-мали фудбал-стони тенис-пливање

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ IV
Годишњи фонд часова: 66
Недељни фонд часова: 2
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА
Циљ наставе физичког васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних
потреба ученика и подстицање физичког развоја у области физичке културе, очување
здравља, усавршавање моторних способности и моторичке умешности, формирању
правилног схватања и односа према физичкој култури и трајно подстицање ученика
да ове активности уграде у свакодневни живот и културу живљења.
Задаци наставе физичког васпитања су:
- Квалитативно и квантитативно продубљивање физичких способности и
спортско-моторичког образовања започетих на ранијим ступњевима образовања
- Развијање код ученика интереса и потреба за активним аганжовањем на
подручју физичке културе
- Оспособљавање ученика за самосталан рад и самоконтролу у одржавању
физичке кондиције,јачању здравља и нези тела
- Стварање услова у којима ученик доживљава радост слободног стваралачког
ангажовања у спортским и рекреативним активностима
- Проширивање знања која доприносе објективном сагледавању вредности и
могућности физичке културе
- Проширивање и продубљивање образовања и потпуније сагледавање спортских
грана за које показују посебан интерес
- Неговање хигијенских и других културних навика за обучавање и јачање
здравља.
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НАСТАВНЕ ТЕМЕ
АТЛЕТИКА

ФОНД ЧАСОВА
20

ОДБОЈКА

42

ТРСТИРАЊЕ

4

САДРЖАЈИ
Трчање са задацима
-наизменично трчање са ходањем
-истрајно трчање
-интервално трчање
Високи старт
-високи старт са истрчавањем
Ниски старт
-ниски старт са истрчавањем
Скокови
-скок у даљ из места
-скок у даљ трокорак
Одбијање лопте
-прстима изнад главе
-прстима у висини груди
-уназад
-чекић
све ово и у паровима и појединачно
Серва
-школска
-тенис
-смеч
Примање серве
-либеро
-на крају терена
Смечирање
-са десне стране терена
-са леве стране терена
-на средини мреже
-из зоне одбране
Блок
-један на један
-двоструки блок
-троструки блок
Такмичење унутар разреда
-дечаци
-девојчице

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: ДЕМОНСТРАЦИЈА И ВЕРБАЛНА
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊA УЧЕНИКА:
-активност на часу
-приказ вежбе
-односа ученика према физичкој култури
-физичке способности ученика
ИСХОДИ,односно резултати( знања,умећа,вештине) која се очекују по реализацији
програма за IV разред:
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Ученици су формирали правилно схватање и правилан однос према физичкој култури
и велики број ученика је почео да ове активности спроводи у свакодневном животу.
Овим је постигнуто задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба ученика у
области физичке културе.
Самим бављењем спортом ученици су оспособљавани за самостални рад и
сомоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези тела.
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ у оквиру физичког васпитања за IV разред са 1 часом
недељно су:
-кошарка
-одбојка
-рукомет
-мали фудбал
-стони тенис
-шах

************************************************************************

Математика за I разред
(фонд часова 3 недељно, 111 годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у првом разреду: развијање логичког и
апстрактног мишљења, развијање систематичности и уредности у раду, добијање
знања потребних за решавање проблема и симулацију процеса рада, оспособљавање за
планирање рада и преузимање одговорности за сопствено учење, стицање способности
за примену знања у стручно-теоретским предметима.
Наставне теме

Фонд
часов
а

1. Логика, скупови
9

2. Реални бројеви
3.
Пропорционалност
величина

5

8

Садржај

Циљ

Основне логичке и скуповне
операције.Важнији закони
закључивања.Основни математички
појмови,дефиниција,аксиома теорема,
доказ.Декартов производ. Елементи
комбинаторике(пребројавање коначних
скупова):праавило збира и правило
производа.
Преглед бројева, операције,поље реалних
бројева.Приближне вредности реалних
бројева(грешке,граница грешке,
заокругљивање бројева)
Размера и пропорција, директна и обрнута
пропорционалност, прост сразмерни рачун,
рачун мешања и поделе. Процентни рачун,
каматни рачун. Таблично и графичко

Стицање и
усвајање знања о
логичким
операцијама и
надградња знања
о скуповним
операцијама
Обнављање већ
стечених знања о
бројевима и
усвајање нових
Стицање
основних знања
из пропорција,
процентног и
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приказивање стања појава и процеса.

4. Увод у геометрију

5. Изометријске
трансформације

6.Рационални
алгебарски изрази

7.Линеарне
једначине и
неједначине.Линеар
на функција

8.Хомотетија и
сличност

8

21

14

18

10

Тачка права и раван .Односи припадања и
распореда. Међусобни положаји тачака
правих и равни. Дуж, угао , диедар.
Нормалност правих и равни. Угао између
праве и равни, угао између две равни.
Подударност фигура, подударност
троуглова, изометријска трансформација.
Вектор , једнакост вектора и операције са
векторима,
примене.Транслација.Ротација.Симетрија(о
сна, централна , раванска).Примене
изометријских трансформација у доказним
и конструктивним задацима о троуглу ,
четвороуглу,многоуглу и кругу.
Полиноми и операције са њима ,
дељивост полинома.Растављање
полинома на чиниоце. Важније
неједнакости
(доказивање).Операције са
рационалним алгебарским
изразима(алгебарски разломци).
Линеарне једначине са једном и
више непознатих.Еквивалентност и
решавање линеарних једначина са
једном непознатом.Линеарна
функција и њен график.Систем
линеарних једначина са две итри
непознате(разне методе
решавања)Примена линеарних
једначина и система на решавање
различитих проблема.Линеарнае
неједначине са једном непознатом и
њихово решавање.Неједначине
облика(аx+b)(cx+d)<0(>,>=,<=).
Размера и пропорционалност
дужи.Талесова теорема ињена
примена.Хомотетија , хомотетија и
сличност.Сличност троуглова,
примена код правоуглог
троугла,Питагорина
теорема.Примена сличности у
решавању конструктивних задатака.

каматног рачуна
и њихова
примена
Стицање
основних знања
и вештина из
геометрије
Обнављање
стечених и
усвајање нових
знања из
изометријских
трансформација.

Обнављање
стечених знања о
полиномима и
стицање нових
знања о
операцијама са
алгебарским
разломцима
Обнављање и
проширивање
знања
једначинама,
неједначинама и
функцији

Обнављање
сличности
троуглова,приме
не сличности и
упознавање са
хомотетијом.

Наставне методе: монолошка, монолошко-дијалошка, дијалошка, групни рад,рад у
паровима.
Начин оцењивања: активност на часу, контролна вежба , писмени задатак.
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Исходи, односно, резултати (знања, умећа, вештине) који се очекују по реализацији
програма за први разред и начин праћења: по завршетку првог разреда ученик ће умети
да препозна исказ и утврђује његову истинитост, знати да испита тачност исказне
формуле, умети да користи симболе и квантификаторе за математички запис реченица,
знати да дели два полинома, знати да примени формуле за квадрат и куб бинома,
разлику квадрата, збир и разлику кубова при трансформацији полинома, знати да
растави полином на чиниоце, знати да трансформише једноставнији рационални израз,
знати шта је дуж, полуправа, угао, круг, знати шта су колинеарне, односно
неколинеарне тачке, знати да сабира и одузима векторе и множи их скаларом,
решавати линеарне једначине, анализирати график линеарне функције, решавати
линеарне неједначине и графички приказује скуп решења, знати шта је размера и уме
да је прошири и скрати, умети да примењује размеру у решавању проблема,
препознавати директну и обрнуту пропорционалност и примењује при решавању
проблема, решавати проблем мешања, израчунавати проценат и промил неке величине,
израчунавати величину ако је познат процентни износ, израчунавати нову цену после
промене за одређени проценат, умети да израчуна камату.
Заступљеност допунске и додатне наставе: за ученике који имају проблеме у
савлађивању програма организована је допунска настава са једним часом недељно, док
је за надарене ученике организована додатна настава, такође са једним часом недељно.
МАТЕМАТИКА за II разред

(фонд часова 3 недељно, 108 годишње)
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИЗУЧАВАЊА МАТЕМАТИКЕ У II РАЗРЕДУ:
-развијање логичког и апстрактног мишљења
-развијање систематичности и уредности у раду
-оспособљавање за планирање рада и преузимање одговорности за сопствено учење
-стицање способности за примену знања у стручним и теоретским предметима
-добијање знања за решавање проблема
Наставне теме

Фонд Садржај
часова
I Степеновање и кореновање18
Степен чији је изложилац цео број, операције;
децимални запис броја у стандардном облику
Функција y = xn ( n Є N ) и њен график.
Корен; степен чији је изложилац рационалан број.
Основне операције са коренима.
Комплексни бројеви и основне операције са њима.

II Квадратна једначина и
квадратна функција

31

Квадратна једначина са једном непознатом и њена
решавање, дискриминанта и природа решења
квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене,
представљање квадратног тринома на линеарне
чиниоце.
Квадратна функција и њен график.
Квадратне неједначине.
Системи једначина са две непознате (квадратна и
линеарна,две квадратне).
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Ирационалне једначине.

III
III Експоненцијална и
логаритамска функција

IV Елементи
тригонометријa

22

37

Експоненцијална функција ињено испитивање.
Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма и оснивна својства.
Логаритамска функција и њен график.
Основна правила
логаритмовања,антилогаритмовање.
Декадни логаритам,примена логаритама.
Тригонометријске функције оштрог угла; основне
тригонометријске идентичности.
Таблице вредности тригонометријских функција.
Решавање правоуглог троугла.
Уопштење појма угла.Тригонометријске функције
ма ког угла;свођење на први квадрант,периодичност.
Графици основних тригонометријских
функција; график функције y=Asin(ax+b).
Адиционе теореме и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине.
Синусна и косинусна теорема.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ГРАДИВО:
монолошка,дијалошка,писани и графички радови.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА:
активност на часу,разне форме усменог проверавања, писмени задаци и контролне вежбе рад
ученика у допунском или додатном раду, израда домаћих задатака.
ИСХОДИ ОДН. РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ ПО РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА
ДРУГИ РАЗРЕД И НАЧИН ПРАЋЕЊА
Ученик треба да савлада садржаје наведене у наставним темама, стечено знање да користи
теоријски и практично, за решавање задатака из математике и других стручних предмета.
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА
-Часови допунске наставе организују се једном недењно за ученике који повремено или
стално имају потешкоће у учењу и не постижу задовољавајући успех из математике. Програм
допунске наставе прати наставне садржаје из годишњег плана.
-Додатна настава се организује з оне ученике који показују изразите способности и
интересовање за математику. Програмом додатне наставе се обогаћује редовна настава како у
дубини тако и у ширини.
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МАТЕМАТИКА за 3. разред
Фонд часова: 108 годишње, 3 часа недељно
Циљеви:
 Стицање основних знања и вештина из стереометрије
 Стицање основних знања и вештина из низова
 Системи линеарних неједначина са две непознате
 Стицање основних знања из аналитичке геометрије
 Криве линије другог реда
 Стицање основних знања из просто- сложеног каматног рачуна, рачун улога и
ренте
Наставна тема и фонд часова
1. Полиедри (17)

2. Обртна тела (10)

3. Низови (12)
4. Аналитичка геометрија у
равни (27)
5. Елементи линеарног
програмирања (5)
6. Елементи привредне и
финансијске математике
(28)

Садржај


Површина и запремина призме,
пирамиде, зарубљене пирамиде



Површина и запремина ваљка,
купе, зарубљене купе и лопте.





Гранична вредност низа
Аритметички низ
Геометријски низ




Права
Кружница, Елипса, Хипербола
и Парабола





Прост и сложен каматни рачун
Рачун улога
Рачун ренте

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво: Вербалне (метод разговора,
метод усменог излагања, текст ).
Начин оцењивања ученика: усмено (активност на часу), писмена провера,
писмени задатак, домаћи задатак
Исходи, односно резултати ( знања, умећа, вештине ) који се очекују по
реализацији програма за III разред и начин праћења:
 Знати особине геометријских тела и примена
 Знати особине обртних тела и примена
 Знати дефиницију граничне вредности низа и особине аритметичког и
геометријског низа
 Знати како методама алгебре испитати особине геометријских облика
 Решавати системе линеарних неједначина са две непознате
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Знати
Знати
Знати
Знати

основне обрасце из простог каматног рачуна и примена
основне обрасце из сложеног каматног рачуна и примена
основне обрасце из рачуна улога и примена
основне обрасце из рачуна ренте и примена

Заступљеност додатне и допунске наставе : допунска настава прати програм рада за
III разред, организује се за ученике који имају пропусте у знању ;
Садржаје додатне наставе чине проширени и продубљени садржаји редовне наставе.
МАТЕМАТИКА IV (год. 99, недељно 3 часа)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
стицање основних знања о елементима зајма,овладавање поступком амортизације
зајма,стицање основних знања о конверзији зајма, стицање основних знања о
амортизацији зајма помоћу обвезница, стицање основних знања о функцијама(област
дефинисаности, нуле ф-је,парност ф-ја, монотоност и периодичност ф-ја, инверзна фја, сложена ф-ја ),обнављање градива првог разреда (полиноми, нуле полинома,Безуов
став),стицање основних знања о граничним вредностима ф-је,стицање основних знања
о непрекидности ф-је,стицање основних знања о изводима ф-је,овладавање поступком
тражења извода елементарних и сложених ф-ја, овладавање поступком цртања графика
ф-је,стицање основних знања о економским функцијама,стицање основних знања о
еластичности функција, стицање основних знања о комбинаторици,стицање основних
знања о вероватноћи и случајним догађајима

Наставне теме
Зајам

Фонд
часова
21

Функције

15

Полиноми

3

Гранична вредност
функције, непрекидност
функције
Извод функције

12

График функције
Економске функције

7
12

14

Садржаји
Зајам и ануитет, веза између отплата, израда
амортизационог плана, остатак дуга, отплаћени
део дуга, конверзија зајма, зајам подељен на
обвезнице
Област дефинисаности, нуле функције, парност
функција, монотоност и периодичност, инвертна
функција , сложена функција, композиција
функција
Дељње полинома полиномом, нуле полинома,
Безуов став
Особине граничних вредности, карактеристичне
граничне вредности, непрекидност фунције
Изовд елементарних и сложених функција, извод
збира, разлике, производа и количника, и њихова
примена
Испитивање тока и скицирање графика функције
Ф-ја прихода, тражње, добити, еластичност
функција
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Комбинаторика

2

Баријације, комбинације, пермутације

Вероватноћа

13

Случајни
догађаји,условна
вероватноћа,
независност догађаја,биномна расподела, средња
вредност, дисперзија, нормална расподела

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:

монолошка, дијалошка

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: усмено, писмено
ИСХОДИ:
Ученик ће: *знати да израчуна ануитет, каматну стопу, број периода
отплаћивања; *знати да састави амортизациони план и изврши контро-лу плана; *да
разуме појам конверзије зајма; *примени стечено знање у комбинованим задацима,
одердеи и примени граничне вредности функција, испита ток и скицира график
функције, да користи и примењује економске функције, израчунава вероватноће
случајних и независних догађаја.
ДОПУНСКА НАСТАВА: ученици прате садржаје у току редовне наставе
ДОДАТНА НАСТАВА: се организује за ученике који показују шире интересовање за
математику

Општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног
образовања и васпитања
МАТЕМАТИКА
Општа предметна компетенција:
Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је
математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе,
унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки
дух, способност критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и
индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је способност
математичкекомуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште.
Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних
и друштвених наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери.
Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем школовању.
Основни ниво:
Ученик решава једноставне математичке проблеме и описује основне природне и
друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне
законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе
за решавање проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у
окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама.
Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења
проблема и тумачи их у реалном контексту.
Средњи ниво:
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Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене
појаве. Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних
информација, решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи
информације из различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи
их из једног облика у други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате
и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља
податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану).
Напредни ниво:
Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и
друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно
аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи
на математички језик и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила
математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу закључака.
Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на
знању и искуству за постављање хипотеза и извођење закључака.
Специфичне предметне компетенције на основном, средњем и напредном
нивоу прописане су за области: математичко знање и резоновање, примена
математичких знања и вештина на решавање проблема, математичка комуникација;
алгебра; геометрија; низови, функције, изводи и интеграли; комбинаторика,
вероватноћа, статистика и финансијска математика, и саставни су део Правилника
о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег
стручног образовања у делу општеобразовних предмета (Службени гласник РС број
117/13).
************************************************************************
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА у првом разреду
Фонд часова: (2 часа недељно, 74 часова годишње)
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у средње стручној школи је
стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који
доприносе развоју информатичке писмености неопходне за живот у савременом
друштву, даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и
оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не
угрожава њихово физичко и ментално здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и
значају информатике за функционисање и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће
занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са
алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу
корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система
датотека конкретног оперативног система;
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– овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање
докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих
презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за
коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација
коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању
са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или
пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно;
– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и
претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде
спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових
ситуација у процесу рада и свакодневном животу.

Наставна тема
Основе рачунарске
технике

Основе рада у
оперативном
систему са
графичким
интерфејсом

Фонд
часова
8

10

Садржај
Информација и информатика. Развој информационих
технологија. Јединице за мерење количине
информација (бит, бајт, редови величине). Значај и
примена рачунара у разним областима људске
делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и
принцип рада рачунара. Основне компоненте
рачунара и утицај компоненти на перформансе
рачунара.
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална,
дељена (енгл. схареwаре), јавно доступна (енгл.
фрееwаре), пробна (енгл. триал)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног
система (радна површина, прозор, икона, дугме,
панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека,
путања датотеке, групно име датотека) и основне
операције над датотеком.
Каталог.
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Архивирање датотека и средства за архивирање
датотека.
Основна подешавања оперативног система:
подешавање датума и времена, радне површине
(позадине, чувара екрана, резолуције екрана),
регионална подешавања, промена корисничких
налога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање
програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних
уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и
права на интелектуалну својину.
Текст – процесор
16

Слајд –
презентације

12

Радно окружење текст – процесора. Једноставнија
подешавања радног окружења. Правила слепог
куцања. Подешавање и промена језика тастатуре
(„писма”). Операције са документима (креирање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног
документа, чување, затварање). Уређивање текста.
Коришћење симбола за форматирање. Премештање
садржаја између више отворених докумената.
Уметање у текст: специјалних симбола, датума и
времена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и
замена задатог текста. Уметање и позиционирање
нетекстуалних објеката. Уметање табеле у текст.
Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница.
Израда стилова. Генерисање садржаја. Штампање
документа.
Презентације и њихова примена. Основне етапе при
развоју слајд-презентације. Правила дизајна
презентације. Радно окружење програма за израду
слајд – презентација. Подешавања радног окружења.
Креирање фото-албум презентације. Типови
„погледа” на презентацију. Основне операције са
слајдом. Додавање и форматирање текстуалних
објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката
слајда. Анимација прелаза између слајдова. Дизајн
позадине и „мастер” слајда. Интерактивна
презентација (хипервезе, акциона дугмад).
Подешавање параметара приказа презентације.
Штампање презентације.
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Рад са табелама

16

Интернет и
електронска
комуникација

14

Основни појмови (прикупљање података, њихово
табеларно и графичко приказивање на разне начине,
као и читање и тумачење таквих приказа). Основни
појмови о програмима за рад са табелама (структура
документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед,
зум...). Додавање, брисање, премештање и
преименовање радних листова. Типови података.
Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија,
премештање, фиксирање и сакривање редова и
колона. Уношење формула са основним
аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно
референцирање ћелија. Функције за: сумирање,
средњу вредност, минимум, максимум, пребројавање,
заокруживање. Логичке функције. Форматирање
ћелија (број децималних места, датум, валута,
проценат, поравнање, прелом, оријентација, спајање
ћелија, фонт, боја садржаја и позадине, стил и боја
рама ћелије). Сортирање и филтрирање. Намена
различитих типова графикона, приказивање података
из табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа
странице документа за штампање (оријентација
папира, величина, маргине, прелом, уређивање
заглавља и подножја, аутоматско нумерисање
страна). Прегледање документа пре штампања,
штампање документа и његових делова.
Појам рачунарске мреже. Рачунари – сервери и
рачунари – клијенти. Глобална мрежа (Интернет).
Интернет – провајдери и њихове мреже. Технологије
приступа Интернету.
Сервиси Интернета: Wорлд Wиде Wеб, ФТП,
електронска пошта, веб – форуми. Веб – читачи.
Претраживачи, претраживање и коришћење
информација са Интернета. Интернет мапе.
Виртуелни телефон. Друштвене мреже и њихово
коришћење. Електронска трговина, електронско
пословање и банкарство. Електронски подржано
учење. Право и етика на Интернету.

Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за 1. разред: по
завршетку програма ученик ће моћи да распозна струкутуру и принцип рада рачунара,
да успешно ради са оперативним системом рачунара, да успешно користи текст –
процесор за писање било које врсте документа, да самостално креира презентацију, да
успешно креира табелу и ради разне врсте израчунавања у табели, као и да креира
графикон и да активно користи сервисе Интернета.
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Наставне методе: предност дати практичном раду на рачунару, монолошко –
дијалошка метода, метод експертске слагалице, рад по станицама
Наставна средства: ПЦ рачунари, пројектор, штампач, бела табла и маркери
Начин оцењивања ученика: активност на часу, праћење практичног рада, тест
практичних вештина, израда самосталног практичног рада
Допунска и додатна настава: допунска настава прати ток редовне наставе, а
организује се за ученике који имају пропусте у знању;
Додатана настава обрађује израду сложених докумената, израду сложених
презентација, напредне технике за рад са табелама, као и напредно коришћење
Интернета.

************************************************************************

Екологија за I разред
(недељни фонд часова 2, годишњи фонд часова 74)
Циљеви и задаци:
 Стицање основних појмова и еколошко васпитање
 Развој објективности и научног мишљења
 Способност иновирања и креативности
 Правилно схватање животне средине и њена заштита и унапређење
 Формирање исправних представа о природи
 Активно укључење у природне процесе
 Развој љубави према природи
НАСТАВНА ТЕМА
ФОНД
САДРЖАЈ
ЧАСОВА
1. Разноврсност и
14
Сличности и разлике биљака и
карактеристике живота,
животиња, вируси, бактерије, грађа
микроорганизми и цитологија
ћелије и деоба.
2. Ембриологија и заштита
14
Ембрионалне и постембрионалне фазе
здравља
живота и здравље.
3. Генетика
16
- Молекулска основа наслеђивања
- Типови и механизми наслеђивања
- Наследне болести и хумана генетика
4. Екологија
30
- Основни еколошки појмови
- Загађивање свих животних средина
и облици загађивања
- Заштита и унапређење животне
средине
Наставне методе: (монолошко-дијалошка и демонстрација)
Начин оцењивања: усмена и писмена провера знања
Исход и резултати који се очекују:
 Стицање основних појмова из биологије и екологије
 Еколошко васпитање и образовање
 Стицање навика и правилно понашање у животној средини
 Оспособљавање за даље само стицање знања
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Заступљеност допунске и додатне наставе (по потреби са једним часом недељно)

Хемија за I разред (2 часа недељно, 74 часа годишње)
Циљ предмета:
- продубљавање, проширивање и повезивање знања о хемијским појавама и
законитостима, што доприноси формирању научног погледа на свет ученика и
њиховом радном и политехничком васпитању;
- оспособљавање ученика да стечена знања примењују у пракси и свакодневном
животу;
Задаци наставе предмета су:
- проширивање и продубљивање знања ученика на основу одабраних научних
садржаја о структури супстанци и зависности својства супстанци од структуре;
- повезивање раније стечених знања из хемије и упознавање ученика са
хемијским основама индустријске производње најважнијих материјала и
њиховом применом;
- развијање способности за техничке и научне активности као предуслова за
постизање трајног, систематичног и широко примењивог знања, на основу којег
се стиче способност да се појаве могу самостално и критички разматрати;
- повезивање теоријских садржаја са практичним радом који се одвија у склопу
производних процеса у материјалној производњи;
- развијање навика ученика који ће доприносити унапређивању и заштити
природе, животне и радне средине;
- развијање стваралачке маште и аналитичког мишљења, потенцирање
позитивног карактера и вољних особина (свесност, издржљивост, педантност,
прибраност, објективност у процењивању властитих способности) и формирање
правилног односа према раду.
Садржај програма:
1. Супстанца (8)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- смеша и чисте супстанце
- елементи и једињења
- раствори, дисперзни системи (појам, подела)
- прави раствори, растворљивост, састав раствора
- раствори електролита
- колоидни раствори
 Ова тема се реализује са 5 часова обраде и 3 часа утврђивања градива.
2. Основна неорганска једињења (8)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- оксидација. Оксиди метала и неметала
- киселине (појам, добијање)
- хидроксиди (појам, добијање)
- соли (појам, добијање). Технички важне соли
- повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли
 Ова тема се реализује са 5 часа обраде и 3 часа утврђивања градива.
3. Неоргански хемијски производи (7)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- Хлороводонична киселина
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- Сумпорна киселина
- амонијак
- минерална (вештачка) ђубрива
- проста ђубрива
- сложена ђубрива
 Ова тема се релизује са 5 часова обраде и 2 часова утврђивања градива.
4. Основна органска једињења (20)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- Основне карактеристике угљениковог атома
- Типови веза између угљеникових атома
- Подела органских једињења
- Угљоводоници (појам, подела)
- Засићени угљоводоници (структура, врсте)
- Алкани (структура, хомологи низ, номенклатура, реакције)
- Назасићени угљоводоници (структура, врсте)
- Алкени (структура, хомологи низ, номенклатура, реакције)
- Алкини (структура, хомологи низ, номенклатура, реакције)
- Ароматични угљоводоници (појам, структура, подела)
- Бензин (структура, реакције)
- Феноли (структура, својства)
- Алкохоли (структура, номенклатура, реакције)
- Алдехиди (структура, номенклатура, реакције)
- Кетони (структура, номенклатура, реакције)
- Етри (добијање, својства)
- Карбоксилне киселине (структура, номенклатура, реакције)
- Аминокиселине (структура, реакције)
- Естри (добијање, својства)
 Ова тема се реализује са 13 часа обраде и 7 часа утврђивања.
5. Биолошки значајна једињења (14)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- Беланчевине (састав, својства, ензими)
- Угљени хидрати (својства и подела)
- Моносахариди (глукоза, фруктоза)
- Олигосахариди (млечни шећер, малтоза)
- Полисахариди (скроб и целулоза)
- Алкохолно врење
- Масти и уља
- Витамини
- Минералне материје
- вода
 Ова тема се реализује са 8 часова обраде и 6 часова утврђивања градива.
6. Органски и хемијски производи (16)
Садржаји који се прорађују у оквиру ове наставне теме су:
- Полимери (структура, својства и подела)
- Општи принципи синтезе полимера
- Пластичне масе – полипласти
- Еластомери. Каучук, гума
- Боје и лакови
- Средства за прање и чишћење (природна и синтетичка)
 Ова тема се реализује са 9 часова обраде и 7 часова утврђивања градива.
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Наставне методе помоћу којих се реализује градиво
Од метода у настави хемије примењује се метода усменог излагања (монолошка
метода), метода разговора (дијалошка), метода читања и рада са текстом и
демонстрациона метода која се, због објективних околности извођења наставе,
своди углавном на статичне предмете (узорке супстанци и дводимензионална
наставна средства). Врло често се употребљавају методе настале комбиновањем
претходно наведених метода.
Начин оцењивања ученика:
Праћење напредовања и вредновања постигнућа ученика врши се усмено и
писмено. Писмено проверавање врши се кроз контролне задатке или петоминутним
проверавањем на унапред спремљеним листићима на почетку или крају часа.
Оцењивање се врши у свим етапама наставе и свим наставним ситуацијама. Оно
је објективно и јавно како би ученици били стално информисани о резултатима
рада. Оно има васпитну функцију и подстиче ученике на истрајнији рад и залагање,
постизање бољих образовно-васпитних резултата и успешнији интелектуални
развој.

Општи стандарди постигнућа за крај средњег стручног
образовања и васпитања
Општа предметна компетенција
Учењем хемије ученик развија разумевање за повезаност структуре супстанце са
њеним својствима и практичном применом. Тиме развија научну писменост као основу за:
(а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у
индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и побољшавају квалитет свакодневног
живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом животне средине,
иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање
информација у вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним
производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем
на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На
крају средњег образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним
производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав
производа.
Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији
долази до података, на основу којих се формулишу теоријска објашњења и модели, и
оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци.
Унапређена је способност сваког ученика да користи информације исказане хемијским
језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским
једначинама.
Основни ниво
На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет истраживања хемије
као науке, како се у хемији долази до сазнања, као и улогу и допринос хемије у различитим
областима људске делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује
производима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у складу с ознакама
опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, придржава се правила о начину чувања
супстанци (производа) и о одлагању отпада и предузима активности које доприносе
заштити животне средине. Избор и примену производа (материјала, прехрамбених
производа, средстава за хигијену и сл.) базира на познавању својстава супстанци.
Припрема раствор одређеног процентног састава према потребама у свакодневном животу
и/или професионалној делатности за коју се образује. Правилну исхрану и остале
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активности у вези са очувањем здравља заснива на познавању својстава и извора биолошки
важних једињења и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и безбедно
изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате или пронађе објашњење у
различитим изворима, користећи се хемијским језиком (терминима, хемијским симболима,
формулама и хемијским једначинама).
Средњи ниво
На крају средњег образовања ученик повезује примену супстанци у свакодневном
животу, струци и индустријској производњи с физичким и хемијским својствима
супстанци, а својства супстанци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује
узроке хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, факторе који
утичу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу са примерима хемијских реакција
у свакодневном животу, струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу
експерименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног знања,
идентификовању и синтези једињења, и уме да у експерименталном раду прикупи
квалитативне и квантитативне податке о својствима и променама супстанци. Користи
одговарајућу хемијску терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине.
Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и примени хемије у
свакодневном животу, о ефектима савремене технологије и технолошких процеса на
друштво и животну средину.
Напредни ниво
На крају средњег образовања ученик може да предвиди физичка и хемијска
својства супстанци на основу електронске конфигурације атома елемената, типа хемијске
везе и утицаја међумолекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног
система и примењује различите начине квантитативног изражавања састава раствора.
Планира, правилно и безбедно изводи хемијске реакције, израчунава масу, количину и број
честица супстанци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције и
константу равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабораторијски рад, истраживање
својстава и промена супстанци и решавање проблема. У објашњавању својстава и промена
супстанци користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, формуле и хемијске
једначине. Дискутује о улози хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене
технологије и технолошких процеса на друштво и животну средину. Предлаже активности
у циљу очувања животне средине.
Специфичне предметне компетенције на основном, средњем и напредном
нивоу прописане су за области: хемијска писменост, научни метод у хемији и хемијски
језик (општа хемија, неорганска и органска хемија, биохемија, хемија животне
средине), и саставни су део Правилника о општим стандардима постигнућа за крај
општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних
предмета (Службени гласник РС број 117/13).

***********************************************************************

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ за I разред
(фонд часова : 2 часа недељно, 74 часа годишње)


ЦИЉ И ЗАДАЦИ:
Циљ:
Упознавање ученика са основним појмовима о привреди и економским наукама
које се њоме баве.Стицање знања о друштвеној производњи,показатељима
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услова и резултата производње као и односима и правилностима робног система
привређивања и функционисања тржишта.
Задаци:
-оспособљавање ученика за разумевање услова настанка економских наука,
-упознавање са предметом изучавања политичке економије,
-савладавање основних појмова о друштвеној производњи и
-овадавање сазнањима о основним појмовима и законитостима робне
производње и тржишта


НАСТАВНА ТЕМА

Ф.Ч

-Настанак и развој
економских наука

6

-Процес друштвене
производње као предмет
изучавања политичке
економије

12

-Основни појмови о
друштвеној производњи

20

-Робна производња и
њене законитости

36

САДРЖАЈ
-Основни појмови и схватања приведе у време
настанка економских наука
-Карактеристике појединих економских наука у
објашњавају привреде
-Настанак и развој политичке економије
-Појам производње
-Основни фактори производње
-Техничка и друштвена страна процеса
производње
-Производне снаге и производни односи
-Појмови и изрази којима се користи политичка
економија
-Начин производње и друштвено-економска
формација
-Економске правилности и економски
принципи
-Нужност производње
-Сразмеран распоред друштвеног фонда рада
на различите делатности
-Друштвени бруто производ,ДП и НД
-Структрура и расподела ДПБ
-Потребан производ и вишак производа
-Друштвена репродукција и њени облици
-Основни облици организовања друштвене
производње
-Роба и њена основна својства
-Тумачење вредности робе
-Одређивање величине вредности робе
-Изражавање величине вредности робе
-Развој облика изражавања вредности робе
-Новац и његове функције
-Метални,папирни и кредитни новац
-Количина новца потребна раобном промету
-Инфлација и дефлација
-Паритет и девизни курс
-Девалвација и ревалвација
-Закон вредности
-Тржишна вредност
-Тржишна цена
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-Тржиште и механизам испољавања закона
вредности








НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво:
Користе се следеће методе:
-вербалне:монолошка и дијалошка,
-рад на тексту,
-метод илустрације и демонстрације.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА:
-усмена провера и активност на часу
-писмено проверавање (тест).
ИСХОДИ-РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ по реализацији програма
По реализацији програма ученик ће:
-стећи знања о економским категоријама,економским законима и економским
токовима
-разумети нужност непрекидног обнављања производње
-схватити
нужност
повезивања
људи
у
обављању
економских
активности,поделе рада
-објаснити улогу фактора производње
-разликовати економске категорије (робу од производа,вредност од цене,итд.)
-препознати кретања у привреди и последице тих кретања итд.
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА
-Допунска настава је заступљена са 1 часом недељно.Садржај тих часова односи
се на објашњавање сложенијих економских категорија,као што су:
 Економски принципи,
 Фазе репродукције,
 Макроекономски агрегати,
 Функције новца,
 Економски закони и
 Тржишни механизам.
-Додатна настава је заступљена са 1 часом недељно.Садржај додатне наставе
одређен је садржајем текстова који се раде на републичким такмичењима из
овог предмета.То значи да се највећим делом поклапа са садржајем редовне
наставе и додатком који се односи на израду задатака.
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Основи економије други разред
(Фонд часова: 2 часа недељно, 72 год)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИЗУЧАВАЊА:
Циљ:
 Стицање знања о карактеристикама и правилностима репродукције робног
произвођача
 Упознавање ученика са основним облицима пласмана капитала и дохотцима
који се јављају по основу тих пласмана
 Упознавање са основним карактеристикама процеса репродукције у савременом
друштву
Задаци:
 Оспособљавање ученика за разумевање природе робног произвођача,
неопходних услова и процеса његовог репродуковања.
 Стицање знања о расподели националног дохотка у савременој робној привреди
као и о основним облицима капитала и дохотцима који се присвајају по основу
њих.
 Стицање знања о основним карактеристикама процеса друштвене репродукције
као и о основним питањима друштвено-економског карактера привреде
прелазног периода.
НАСТАВНА ТЕМА
I Робни произвођач и
његова
репродукција

ФОНД
ЧАСОВА
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САДРЖАЈ










II Национални
доходак као
материјална основа
расподеле у
савременој
привреди
III Основне
карактеристике
процеса

30
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Појам робног произвођача
Карактер фактора производње у
капиталистичкој робној привреди
Комбиновање чинилаца производње у
савременом друштву(производна функција)
Производња вредности и њене
карактеристике у робној привреди
Вишак вредности и његова суштина
Појам и нужност акумулације у
робној привреди
Појам обрта и кружног кретања фактора
производње у робној привреди
Трошкови производње и цена коштања
робног произвођача
Показатељи пословног успеха робног
произвођача
Различити својински облици и доходци у
савременој робној привреди
Најамнина као облик дохотка радничке
класе
Различити облици пласмана капитала и
њихови дохотци
Основна обележја друштвено – економског
развоја савременог друштва
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репродукције у
савременом
друштву







Појам и основне карактеристике привреде
прелазног периода
Промене у економској структури савременог
друштва и настајање мешовите привреде
Процес подруштављања производње и
капитала
Појам и основне специфичности савременог
прелазног или транзиционог периода
Карактеристике привреде прелазног
(транзиционог) периода

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ГРАДИВО:
 Вербалне: монолошка и дијалошка
 Рад на тексту
 Метод илустрације и демонстације
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА:
 Усмено проверавање (усменео излагање, активност на часу)
 Писмено проверавање (тест)
ИСХОДИ И РЕЗУЛТАТИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ ПО РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
По реализацији програма ученик ће:
 Стећи знања о карактеру фактора производње у робној привреди, акумулацији
капитала, обрту и кружном кретању фактора производње, трошковима, цени
коштања и показатељима пословног успеха
 Омогућиће ученицима разумевање начина на који закони робне производње
регулишу репродукцију робног произвођача
 Схватиће друштвено – економски карактер дохотка у савременој робној
производњи са његовим стицањем и расподелом
 Препознаће и разумети промене у друштвено – економској структури
савтеменог друштва
 Стећиће основна знања о законима репродукције савременог друштва
ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА:
Допунска настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај тих часова односи
се на објашњавање сложенијих економских категорија, као што су:
 Појам капитала
 Стопа вишка вредности
 Показатељи пословног успеха у условима савремене робне привреде
 Трговачки капитал и трговачки профит
 Индустијски капитал и индустријски профит
 Зајмовни капитал и камата
 Акцијски капитал и дивиденда
 Земљишни капитал и земљишна рента
 Процес подруштвљавања производње и капитала
Додатна настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај додатне наставе
одређен је садржајем тестова, који се раде на републичком такмичењу из овог
предмета. То значи да се највећим делом поклапа са садржајем редовне наставе и
додатком који се односи на израду задатака.
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Пословна економија за I разред
(фонд часова: 2 часа недељно, 74 часа годишње)


Циљ и задаци:
Циљ:
Упознавање ученика са основним знањима која изучава овај предмет као и
повезаност пословне економије са другим научним дисциплинама. Остваривањем овог
програма ученици се уводе у подручје рада и образовни профил за који су се
определили, што им омогућава разумевање основних економских појмова пословне
економије.
Задаци:
упознавање ученика са циљевима и предметом изучавања пословне
економије;
- схватање односа пословне економије и других научних дисциплина које се
изучавају у подручју економије;
- овладавање појмовима: предузеће, средства, трошкови, принципи економије,
резултати, организација, функција, планирање, контрола, управљање;
- стварање код ученика способности логичког размишљања и доношења
закључака на темељу анализе и знања из пословне економије.
Наставна тема

I Увод у пословну економију и
носиоци привређивања

фонд
часова

2

Садржај
- Појам, предмет и циљеви изучавања
пословне економије
- Предузеће као носилац привређивања
- Остали носиоци привређивања

фонд
часова

Садржај

I I Предузеће

22

- Појам и карактеристике предузећа
- Задаци и елементи предузећа
- Врсте и организациони облици
предузећа
- Структура предузећа као система
- Оснивање и престанак рада предузећа

I I I Функције предузећа

2

- Управљање
- Руковођење
- Извршавање

IV Средства и извори средстава
предузећа

10

- Средства предузећа
- Извори средстава предузећа
- Контрола коришћења средстава

V Трошкови пословања предузећа

12

- Појам трошкова и утрошака
- Утрошци елемената производње
- Подела трошкова

Наставна тема
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- Калкулација трошкова
- Кретање укупних трошкова предузећа
- Контрола трошкова предузећа

VI Токови вредности у предузећу

10

- Појам и циљеви ангажовања средстава
- Елементи и облици ангажовања
средстава
- Циклус и коефицијент ангажовања
средстава
- Контрола ангажовања средстава

VII Резултати пословања
предузећа

8

- Појавни облици резултата
- Праћење и упоређивање резултата
- Расподела резултата

8

- Продуктивност
- Економичност
- Рентабилност
- Повезаност економских принципа
пословања

VIII Принципи и оцене пословања
предузећа



Наставне методе помоћу којих се реализује наставни садржај:
- вербалне (монолошко-дијалошке);
- рад на тексту;
- метод илустрације и демонстрације
Истражибачки рад ученика
Решавање проблема

Начин оцењивања ученика:
- усмена провера и активност на часу;
- писмено проверавање (тест).

Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма:
По реализацији програма ученик ће :
- стећи и усвојити знања о економским категоријама, законитостима пословања
и функцијама предузећа;
- познавати организационе форме предузећа.
- разумети основне појмове о средствима, изворима средстава и њиховој
контроли коришћења;
- схватити трошкове предузећа као економску нужност, резултате и принципе
пословања предузећа;
- препознати основне токове функционисања предузећа у савременој робној
привреди.
- умети да квантифицира резултат пословања предузећа и мери његову
успешност.

Допунска и додатна настава
- Допунска настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај тих
часова односи се на објашњавање сложенијих економских категорија, а организована је
за ученике који имају пропусте у знању.
- Додатна настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај додатне
наставе одређен је садржајем текстова који се раде на републичким такмичењима из
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овог предмета. Наставни садржај на часовима додатне наставе се највећим делом
поклапа са садржајем из редовне наставе и додатка који се односи на израду задатака.

Пословна економија 2. разред
(фонд часова: 2 недељно, 72 годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у II години:
Циљ наставе ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ је да ученик схвати и овлада знањима која
изучава овај предмет. Остваривањем овог програма ученици се уводе у подручје рада и
образовни профил за који су се определили што им омогућава разумевање основних
економских појмова из пословне економије.
Задаци наставе су:
 Овладавање појмовима и суштином свих функција – по вертикалној и
хоризонталној подели у предузећу
 Самостална израда елабората, шема и графикона из пословне економије
 Стварање код ученика способности логичког размишљања и доношења
закључака на темељу анализа и знања из пословне економије
 Оспособљабање за коришћење уџбеника и друге стручне литературе
Наставне теме
I Дефинисање појма
функције

Фонд
часова
1

Садржај
Појам ф-ја, по чему се међусобно разликују и
шта их обједињује

II Диференцирање
функција

3

Примарне ф-је: управљање, руковођење и
извршење. Формирање секундарних ф-ја и
организација извршне ф-је.

III Функција истраживања
и развоја

3

Појам, задаци, домет и организација ф-је
истраживања и развоја

IV Функција планирања

1

Појам и организација ф-је планирања и врсте
планова

11

Појам, типови, планирање, припрема и контрола
производње

13

Појам, значај, задаци и организација набавне фје, набавна политика, истраживање тржишта
набавке, робне залихе, планирање, калкулација
набавне цене, документација и евиденција у
набавци, сарадња набавке са осталим ф-јама и
анализа набавног пословања

V Производна функција
VI Набавна функција
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VII Продајна функција
13

VIII Складишна функција
8
IX Транспортна функција
8

X Финансијска функција
3

XI Кадровска функција

3

XII Функција контроле

3

Појам, значај, задаци и организација продајне фје; политика продаје; истраживање тржишта
продаје; планирање продаје; директна и
индиректна продаја; калкулација продајне цене;
преговарање и закључење продаје;
документација и евиденција; сарадња са
осталим ф-јама и анализа продајног пословања
Појам, значај и задаци складишне ф-је; врсте
складишта; пријем и издавање из складишта;
амбалажа и паковање; документација,
евиденција, сарадња и анализа складишне ф-је
Појам, значај и задаци транспорта; планирање
рада транспорта; коришћење сопствених и
туђих услуга; транспортно осигурање и анализа
транспортне ф-је
Појам, значај и задаци финансијске ф-је;
послови и организација финансијске ф-је;
финансијска документација и евиденција;
сарадња финансијске ф-је са осталим ф-јама у
предузећу
Појам, значај и задаци кадровске ф-је; послови
кадровске ф-је; формирање колектива; развој
кадрова; кадровска документација и евиденција;
организација кадровске ф-је; сарадња кадровске
ф-је са осталим ф-јама у предузећу
Појам и значај ф-је контроле; послови ф-је
контроле:
 послови техничке контроле
 послови економске контроле

XIII Општи послови у
предузећу

1

XIV Лексикон основних
појмова

1

Појам, значај и врсте општих послова;
административно-стручни послови:
 правни послови,
 послови секретаријата,
 послови архиве и протокола,
послови обезбеђења средстава; послови заштите
радне снаге

Наставне методе уз помоћ којих се реализује градиво:
вербална (монолошко-дијалошка)
рад у пару и рад у групи
истраживачки рад ученика
решавање проблема
израда шема
Начин оцењивања ученика:
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усмено и тестови знања
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештине) који се очекују по реализацији
програма за други разред и начин праћења:
да ученик схвати и овлада знањима која изучава овај предмет из области функција у
предузећу; стварање код ученика способност логичког размишљања и доношења
закључака на темељу анализа и знања из пословне економије
Заступљеност допунске наставе са фондом часова и кратким садржајем рада:допунска
настава се организује за ученике који имају пропусте у савладавању програма са
једним часом недељно.
Допунска и додатна настава
Допунска настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај тих часова
односи се на објашњавање сложенијих економских категорија, а организована је за
ученике који имају пропусте у знању.
Додатна настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај додатне наставе
одређен је садржајем текстова који се раде на републичким такмичењима из овог
предмета. Наставни садржај на часовима додатне наставе се највећим делом поклапа са
садржајем из редовне наставе и додатак који се односи на израду задатака.
**************************************************

РАЧУНОВОДСТВО за I разред
(1+1 час недељно, 37+37 часова годишње)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе предмета рачуноводство је развијање функционалне рачуноводствене
писмености, стицање знања и овладавање вештинама, изградња вредносних ставова
који оспособљавају ученике да користе рачуноводствена знања и правила у
свакодневном животу, да заинтересује ученике за даљи професионални развој у складу
са сопственим потребама и интересовањима, да развијају своју личност и потенцијале у
одговорну, аналитичну, систематичну, прецизну, комуникативну, професионално
активну личност.
Задаци наставе су да ученици:
 Развију функционалну рачуноводствену писменост, као и писану и говорну
комуникацију коришћењем рачуноводствених термина;
 Стекну навике и умећа тачности, уредности, правовремености, прецизности,
јасности, систематичности, упорности, поступности;
 Примењују стечена знања и вештине тумачења економских промена у предузећу;
 Унапреде сарадњу са другима, као и способност за тимски рад;
 Стекну навике и умешност прикупљања и коришћења релевантних информација
из различитих извора знања (стручна литература, интернет, уџбеник);
 Унапреде способности за обраду података, њихову анализу, критичку процену и
примену и даље преношење и пружање информација корисницима;
 Управљају сопственим ресурсима времена и доносе исправне одлуке на основу
аргумената;
 Примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема
из свакодневног живота у новим и непознатим условима;
 Унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и
позитивне ставове према учењу и образовању током целог живота;
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 Унапреде способност аргументације сопствених ставова, логичког, апстрактног и
критичког мишљења и закључивања;
 Негују интелектуалну радозналост и стваралачко мишљење;
 Развију свест о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној
оријентацији.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Наставна тема

Број
часова

Садржај


1) Увод у рачуноводство

1+1




2) Средства и извори
средстава
3) Инвентарисање

4) Почетни биланс стања

2+2

2+2

3+3




Појам и врсте средстава
Појам и врсте извора средстава









Појам, циљ и врсте инвентарисања
Организација инвентарисања
Састављање почетног инвентара
Примери састављања инвентара
Појам и врсте биланса
Начело билансне равнотеже
Примери састављања почетног
биланса на основу почетног
инвентара
Појам пословног догађаја
(промене)
Појам, подела и елементи
књиговодствених докумената
Контрола и чување
књиговодствених докумената
Попуњавање књиговодствених
докумената
Писмени задатак
Појам, облици и врсте конта
Правила књижења на контима
стања
Примери састављања конта на
основу почетног биланса
Благајна, појам и врсте
Документација благајне
Евиденција благајничког
пословања
Текући рачун, појам и отварање
Инструменти платног промета
Евиденција преко текућег рачуна
Попуњавање документације и



5) Пословне промене и
књиговодствена
документа

3+4




6) Књиговодствени рачуни
– конта




3+2





7) Евиденција новчаних
средстава

6+6

Привредно друштво, његов циљ и
задаци
Рачуноводство, појам, делови и
задаци
Књиговодство као основни део
рачуноводства
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примери евиденције новчаних
средстава


8) Евиденција материјала

4+4




9) Евиденција обавеза
према добављачима

2+2






10) Евиденција готових
производа

2+2




11) Евиденција
потраживања од купаца

12) Евиденција робе


3+4


4+3








13) Просто књиговодство

2+2




Појам, врсте и цене материјала
Документација везана за набавку и
трошење материјала
Евиденција материјала (аналитичка
и синтетичка са усаглашавањем)
Попуњавање документације и
примери за књижење
Појам поверилаца – добављача
Документација везана за добављаче
Евиденција добављача на
синтетичком конту и примери за
књижење
Готови производи – појам, цене и
документација
Евиденција готових производа на
синтетичком конту
Појам дужника – купца и
документација
Евиденција купаца (аналитичка и
синтетичка са усаглашавањем)
Попуњавање документације и
примери за књижење
Писмени задатак
Роба – појам и цене
Документација
Евиденција робе на синтетичком
конту
Евиденција робе у продавници
Појам и карактеристике простог
књиговодства
Основне евиденције простог
књиговодства
Утврђивање имовине и резултата у
простом књиговодству

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво:
 Рад на тексту (маркирање, израда табела, писмени задаци, контролне вежбе,
тестови)
 Структуирање, илустрација, презентација
 Вербалне методе (излагање, дијалог)
 Методе АОН
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА:
 Усмено излагање, представљање и илустрација
 Писмени задаци , контролне вежбе, тестови
 Домаћи задаци
 Активност на часу
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ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ – по реализацији програма за I разред ученици ће моћи
да:
 Разликују појмове рачуноводства и књиговодства и разумеју њихов значај,
циљеве и задатке;
 Разумеју и разликују појмове активе и пасиве, изврше њихову поделу и објасне
њихов међусобни однос;
 Разумеју улогу и међусобни однос основних књиговодствених инструмената у
систему књиговодства;
 Објасне појам, циљ, задатке и поступак инвентарисања;
 Објасне појам биланса стања, принципе класификације билансних позиција и
разлике између биланса и инвентара;
 Саставе почетни инвентар и биланс оснивања на основу датих података;
 Дефинишу пословни догађај и књиговодствени документ;
 Класификују књиговодствена документа и разумеју задатке њихове контроле;
 Разумеју и објасне основна правила за књижење на рачунима стања;
 Наведу послове који спадају у домен благајничког пословања;
 Састављају благајничку документацију и спроведу евиденцију благајничког
пословања у дневнику благајне и на рачуну благајне;
 Разумеју појмове текући и жиро рачун, као и процедуру отварања тих рачуна;
 Попуне јединствене инструменте платног промета и прокњиже промене на
текућем рачуну на основу извода банке;
 Дефинишу појам и објасне различите врсте материјала и структуру вредности
које прате евиденцију материјала;
 Спроведу аналитичку и синтетичку евиденцију материјала, на основу дате
документације;
 Објасне појам добављача и основе по којима се мења висина обавезе према
добављачима;
 Спроведу синтетичку евиденцију обавеза према добављачима;
 Објасне појам, вредновање, садржину докумената и различитих облика
евиденције готових производа;
 Објасне појам купаца и основе по којима се мења висина потраживања од купаца;
 Спроведу аналитичку и синтетичку евиденцију потраживања од купаца, на основу
дате документације;
 Објасне појмове трговине и робе и начине вредновања робе;
 Спроведу синтетичку евиденцију робе;
 Разумеју разлику између простог и двојног књиговодства;
 Објасне ко су обвезници и које су карактеристике система простог књиговодства
који се примењује у Републици Србији.
ЗАСТУПЉЕНОСТ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:
 Допунска настава (1 час недељно) – садржаји прате ток редовне наставе

86

Рачуноводство за други разред
(1+1 недељно, 36+36 годишње, настава у блоку 30 часова годишње)
Циљ и задаци изучавања предмета у другом разреду
Циљ наставе


оспособљавање ученика за усвајање основних знања из рачуноводства



развијање рачуноводствене логике

 укључивање у рад и обављање послова рачуноводствене функције
Задаци наставе


значај рачуноводствене функције



неопходност тачног, уредног и правовременог пружања рачуноводствених
информација



правилно процењивање и исказивање биланса стања и биланса успеха



рационално коришћење средстава



повезивање стеченог теоријског знања са праксом



извршавање корелације са предметима из струке.
наставна тема
фонд часова
садржај
I Почетни биланс
8
- појам биланса
- билансна равнотежа
- врсте биланса
- састављање биланса
на основу инвентара
II Пословне промене и
8
- четири основне групе
њихов утицај на биланс
билансних промена
стања
- састављање
сукцесивних биланса
- примери за
састављање са
анализом утицаја на
биланс стања
III Рашчлањавање
8
- разлози за
биланса на конта
рашчлањавање биланса
- појам активних и
пасивних конта
IV Обухватање
4
- правила књижења на контима
пословних промена на
контима
V Састављање биланса на
6
- на основу конта
основу стања на контима
стања састављање
биланса
- пробни биланс
VI Двојно
8
- појам двојног
књиговодство и
књиговодства
принципи
- дневник-хронолошка
двојног књиговодства и
евиденција
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пословне књиге
VII Расходи и приходи

10

VIII Временско
разграничење расхода
и прихода

8

IX Утврђивање
резултата пословања

10

Настава у блоку

30

- главна књига
- помоћне књиге
- крајњи биланс
- појам и врсте расхода и прихода
- дејство расхода и
прихода на биланс
стања
- биланс успеха
- појам и врсте
временских разграничења
- биланс стања и
временска разграничења
- појам и утврђивање
пословног резултата
- закључни лист
- приказивање
резултата пословања у
билансу стања и
билансу успеха
- организација
рачуноводствене евиденције у
конкретном предузећу.Аналитичке и
синтетичке евиденције (благајне,
текући-рачун, потраживања, обавеза,
као и расходи, приходи по
врстама). Утврђивање резултата
пословања и израде закључног листа
уз пратећу оригиналну
документацију.

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво:


монолошка



дијалошка

 илустративна
Начин оцењивања ученика:
Ученици ће се оцењивати тако што ће урадити два писмена задатка и две писмене
вежбе и то један писмени задатак и једна писмена вежба по полугођу и усмена провера.
Исходи изучавања предмета у другом разреду: утврђивање једномесечног пословања
предузећа са књижењем карактеристичних промена на контима стања, успешним
контима и обрачуну финансијског резултата у изради закључног листа, биланса успеха,
закључивање биланса и закључивање пословних књига.
У оквиру предмета предвиђена је допунска настава за ученике који имају пропусте у
савладавању градива.

88

РАЧУНОВОДСТВО, III разред,
1+2 часа недељно, 36+72 годишње, настава у блоку 30
часова годишње
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
- оспособљавање ученика за усвајање знања из рачуноводствене проблематике.
Развијање рачуноводствене логике применљиве у свим организацијама. Кроз наставу
рачуноводства ученици треба да стекну и развију особине тачности, уредности,
систематичности, одговорности и схвате значај добре комуникације у тимском раду.
- развијање и унапређивање стечених рачуноводствених знања и умења.
- разумевање неопходности тачног, уредног и правовременог пружања
рачуноводствених информација за пословно одлучивање, као и за потребе екстерних
корисника.
- оспособљавање за примену знања у оперативним аспектима рачуноводствене
функције;
- развијање способности за чување, рационално коришћење средстава и
одговорност за средства којима се послује;
- развијање способности за повезивање стечених теоријско-стручних знања са
праксом конкретних привредних субјеката;
- оспособљавање за континуирано праћење и примену законских промена;
- развијање мисаоно-интелектуалних, практичних и изражајних вештина и навика;
- развијање стваралачких вештина и способности као и правилан однос према
раду;
- повезивање са сродним дисциплинама у функцији стицања целовитих знања из
економске проблематике.
Наставне теме
Фонд часова
Садржаји

54

Појам и задаци једнообразног
књиговодства. Појам, врсте и принципи
контног оквира. Рачуноводствено праћење
пословања банака: евиденцију пласмана и
извора средстава, сталне имовине обавеза
и капитала, као и евиденцију прихода,
расхода резултата пословања.

Специфичности
књиговодства
осигуравајућих
организација

34

Рачуноводствено праћење пословања
осигуравајућих организација: евиденцију
основних средстава, финансијских
пласмана, потраживања, као и прихода,
расхода и обрачун резултата.

Порески биланс

5

Порески биланс и законске основе
зањегово састављање.

Јавни приходи и
расходи

15

Специфичности евиденције јавних
прихода и јавних расхода као и
специфичности буџетског књиговодства.

Специфичности
књиговодства
банкарских
организација
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НАСТАВА У БЛОКУ
Пласмани и извори средстава банке. Приходи и расходи банке и финансијски резултат.
Средства и извори средстава осигуравајућег друштва – организације. Премије и штете
осигуравајућег друштва. Резултат осигуравајућег друштва.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: монолошки метод, метод разговора, семинарска настава,
илустративни метод, писани рад.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: усмено и писмено проверавање (писмени
задатак и писмена вежба).
ИСХОДИ: успешно изучавање овог предмета омогућује ученицима:
- да схвате теоријске основе рачуноводствене проблематике.
- да стечена теоријска знања повежу са праксом .
- развијање рачуноводствене логике применљиве у свим облицима привредног
друштва и других организација.
- оспособљавање за континуирано праћење и примену законских прописа.
- развијање мисаоно-интелектуалних, практичних, изражајних вештина и навика.
- развијање стваралачких вештина и способности као и правилан однос према
раду.
- развијање способности за чување, рационално коришћење средстава и
одговорност за средства којима се послује.
- да овладају вештинама у разумевању улоге и значаја рачуноводствене функције
у евидентирању пословних догађаја.
- да схвате неопходност тачног, уредног и правовременог пружања
рачуноводствених информација.
- да се стицањем знања,по завршеном школовању, укључе у рад обављања
рачуноводствене функције као и да се даље школују и изучавају ову проблематику.
Заступљеност ДОПУНСКЕ наставе:- садржаји прате ток редовне наставе, а
организују се за ученике који имају пропусте у знању.
**********************************************

Савремена пословна кореспонденција за I разред
(1+2 часа недељно, 37+74 годишње)
Циљеви и задаци изучавање предмета у I разреду:
Циљ наставног предмета савремена пословна кореспонденција је упознавање
ученика са појмом кореспонденција и њеним значајем у пословним комуникацијама.
Кроз програм савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем
савремених електронских средстава савладати технику брзе, тачне и савремене
преписке. Тиме се обезбеђује добра сарадња између привредних и других субјеката у
обављању своје делатности.
Задаци:
- упознавање са рачунарима и савладавање технике слепог куцања
- савладавање техничке обраде текста и самосталног обликовања текстова
- савладавање израде образаца и њихово попуњавање
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-

развијање осећаја одговорности за тачност и прецизност при изради преписа и
утврђивање основних правила слепог куцања и основних правописних правила
неговање и развијање навика тачности, педантности и систематичности при
раду уз развијање осећања, одговорности, истрајности, упорности и стицање
навике одговорности за чување постојећих средстава за рад
корелација са осталим стручним предметима
Наставне теме

I Увод

Фонд
часова
Т
В
5

II Техника куцања

9

21

III Самостално
обликовање
текстова

8

20

IV Кореспонденција

7

15

Садржај
-

V Начела пословне
кореспонденције

8

18

-

савремена канцеларија
циљ и задаци предмета
појам и развој средстава за писање
кореспонденција, појам и функција
коришћење рачунара у кореспонденцији
врсте програма за обраду текста
врсте и облици тастатура
тастатура - основна слова, бројеви и ознаке
техника слепог куцања
правила система слепог куцања
обрада слова (слова I, II, III и IV реда)
обрада бројева
знаци интерпункција
писање наслова и поднаслова
препис обликованих текстова - форме
обликовања
самостално обликовање текстова
израда текстова из рукописа
обликовање текстова на страном језику
контрола тачности куцања
контрола језичке исправности
естетско обликовање текста
значај и врсте кореспонденције
комерцијални значај кореспонденције у систему
савремених пословних веза
пословна писма - преписи
структура пословног писма - обавезни и
необавезни делови
пословна писма у робном промету
пословна кореспонденција у предузећима,
банкама и осталим организацијама
тачност, законитост и експедитивност у писању
пословних писама
писање писама службеним стилом и техничка
обрада
естетски изглед, формална и садржајна
усклађеност пословног писма
чување пословне преписке
стил и фразе које се користе у пословној
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кореспонденцији
пословни бонтон у пословној кореспонденцији
адресирање писаних пошиљки
израда и рад са табелама
употреба интернета у пословној
кореспонденцији

Наставне методе помоћу којих се реализује градиво овог предмета су: монолошка
,дијалошка, демонстративна
Начин оцењивања ученика
- провера знања (теоријска)
- контролни тест (слепо куцање на рачунару задатог текста и самостално
обликовање пословне документације)
Исходи тј. резултати (знања, умећа, вештине) који се очекују по реализацији
програма за I разред и начин праћења су:
1) Ученици морају савладати вештину и умеће слепог куцања као и знање о
правилима слепог куцања
2) Кроз реализацију овог програма ученици стичу основно знање из пословне
кореспонденције, и могућност самосталног обликовања свих врста и форми
пословних писама и докумената која се користе у робном промету
Заступљеност допунске : 1 час недељно за ученике који немају компјутер код куће
и ученике који на редовним часовима нису успели да савладају правила слепог
куцања
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА У ДРУГОМ
(1+2 недељно, 36+72 годишње)

РАЗРЕДУ

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставног предмета Савремена пословна кореспонденција у другом разреду је
увежбавање пословне кореспонденције у пословним комуникацијама. Кроз програм
Савремене пословне кореспонденције ученици ће коришћењем савремених
електронских средстава савладати технику брзе, тачне и савремене преписке. Тиме се
обезбеђује добра сарадња између привредних и других субјеката у обављању своје
делатности.
Предмет: Савремена пословна кореспонденција
Наставна тема
Садржај
Фонд часова
обрада

вежбе

1. Усавршавање технике
рада са текстовима

3

6

-преписи обликованих текстова
-самостално обликовање текстова

2. Кореспонденција

24

50

-пословна кореспонденција
(службени дописи, зупчаста и блок
форма пословног писма)
-кореспонденција везана за
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купопродају робе (упит, понуда,
одговор на понуду, поруџбина,
купопродајни уговор, комисијски
записник, рекламација, писмо о
бонификацији, ургенција)
-израда образаца
-обрасци у робном промету
-исправе и кратки састави (потврде,
признанице, реверси, пуномоћја)
3. Рад са странкама

1

2 -пословни бонтон

4. Евиденција радних
обавеза

1

2 -коришћење календара, роковника,
именика са адресама

5. Састанци и записници

2

6. Кореспонденција и
организација везана за
службена путовања

1

7. Поступак са поштом

1

8. Коришћење средстава
везе

2

4 -појам и врсте састанака
-припрема састанака
-кореспонденција везана за
организацију састанака
-вођење састанака
-записник са састанка (врсте,
делови, израда)
2 -припрема и организација
службеног путовања у земљи и
иностранству
-извештаји са службеног путовања
2 -пријем, разврставање и
евидентирање поште
2 -телефон, телефакс, мобилна
телефонија, интернет

9. Класификација и
архивирање докумената

1

2

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ГРАДИВО: Метода
разговора, демонстративна метода
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: За оцењивање ученика користе се 4 писане
контролне вежбе, по две у сваком полугодишту, као један од облика праћења и
вредновања вештина ученика. При томе се пажња посвећује тачности у садржајима и
естетском изгледу писама, али се не постављају норме брзине куцања. Ученици
добијају и по једну оцену у току полугодишта путем усменог оцењивања.
ИСХОДИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ ПО РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА:
-да ученици обликују пословна писма, поштујући принципе да су садржајно тачна,
писана службеним стилом, језички и правописно исправна и естетски обликована;
-да се ученицу оспособљавају за самосталну израду пословних писама, докумената и
формулара на рачунару;
ЗАСТУПЉЕНОСТ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ:
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Допунска настава се организује са по једним часом недељно и ови часови су намењени
ученицима који имају тешкоће у разумевању наставних садржаја или тешкоће у
овладавању техником рада на рачунару.

****
СТАТИСТИКА - III РАЗРЕД
годишњи фонд: 72 часова; недељни фонд: 2
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе предмета СТАТИСТИКА је стицање основних статистичких знања
потребних за примену статистичких метода у пракси за даље образовање.
Задаци:
 уочавање важности статистичких метода у праћењу и анализи пословања
предузећа и привредних кретања у земљи;
 оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу
економских појава на нивоу предузећа, општине, округа и целе земље;
 стицање знања о статистичким истраживањима и схватање корисности
статистичких информација за правилно доношење одлука;
 развијање способности логичког мишљења ученика и доношење закључака
на темељу статистичких података и анализа;
 развијање одговорног односа ученика према раду и осећања за уредан и
тачан рад;
 развијање представе о значају и употреби статистичких података и њиховој
међусобној повезаности и указивање на везе између статистике и других
наставних дисциплина и пружање што потпуније слике о привреди и њеним
кретањима;
 оспособљавање ученика за основно статистичко проучавање производње и
њених основних чинилаца.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
I Основи
опште статистике

II статистичко
посматрање

ФОНД
ЧАСОВА
4

13

САДРЖАЈИ
појам, предмет и задаци статистике
карактеристике статистичког
метода
закон великих бројева
значај статистике
организација статистичке службе у
нашој земљи
етапе- фазе статистичког
истраживања
припрема посматрања- програм
посматрања и планирање
организације истраживања
снимање података и контрола
прикупљених података
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III Сређивање и
груписање података

10 (9)

појам, сврха, врсте и фазе
сређивања и груписања података
груписање података и статистичке
серије
техника сређивања и обраде
података
статистичке табеле
графичко приказивање

IV Приказивање
статистичких
података

17 (16)

V Анализа података

30

средње вредности
дисперзија серије
коефицијент корелације
релативни бројеви

Наставне методе: дијалошка, монолошко – дијалошка, илустративна, рад
на тексту
Начин оцењивања ученика: активност на часу, писмени, усмени
Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за III разред:
Ученици ће:
 стећи елементарна знања о појму статистике,
 се упознати са значајем статистичког посматрања,
 савладати начине за сређивање, груписање и
приказивање података,
 савладати начине за анализу података.
Заступљеност ДОПУНСКЕ наставе – садржаји прате ток редовне наставе а организују
се за ученике који имају пропусте у знању.
СТАТИСТИКА IV, (Годишњи фонд – 66, недељни фонд - 2 часа)
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета Статистика је стицање основних статистичких знања
потребних за примену статистичких метода у пракси и за даље образовање.
Задаци:
- Уочавање важности статистичких метода у праћењу и анализи пословања
предузећа и привредних кретања у земљи
- Оспособљавање ученика за примену статистичких метода у праћењу
економских појава на нивоу предузећа општине округа покрајине републике и
целе земље
- Стицање знања о статистичким истраживањима и схватање корисности
статистичких информација за правилно доношење одлука
- Развијање способности логичког мишљења ученика и доношење закључака на
темељу статистичких података и анализа
- Развијање одговорног односа ученика према раду и осећања за уредан и тачан
рад.
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Развијање представе о значају и употреби статистичких података и њиховој
међусобној повезансти и указивање на везе између статистике идругих
наставних дисциплина и пружање што потпуније слике о привреди и њеним
кретањима.
Оспособљавање ученика за основно статистичко проучавање производње и
њених основних чинилаца.

Наставна
тема
1. ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ
О ПОСЛОВНОЈ
СТАТИСТИЦИ

2. СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ПРОМЕТА

Фонд
часова

Садржај

4

Појам и предмет и значај статистике предузећа
Предузеће као статистичка јединица
Извори података статистике предузећа
Организација и задаци статистичке службе
предузећа

8

Натурално ивредносно исказивање производње
и промета
Укупна вредност производње ињено
утврђивње за предузеће
Утврђивање друштвеног производа и нето''продукта предузећа
Релативни показатељи структуре производње и
промета
-структура производње и промета по врстама
производа
-структура производње по произвођачким
јединицама и структура промета по
организационим јединицама продаје
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3. СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ПРОМЕТА

4 СТАТИСТИЧКО
ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАЛНИХ
СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕЋА

5 СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

6 СТАТИСТИЧКО

15

14

10

Апсолутни показатељи динамике појава –
производње и промета
Темпо развоја и раста и средњи темпо развоја и
раста производње и промета
Испитивање развојних тендеција појава
-појам тренда и одређивање линеарног тренда
методом најмањих квадрата
Индивидуални и груни индекси физичког
обима производње
Индивидуални и групни индекси цена
Инекси трошкова живота
Инекси вредности производње и индекси
вредности робног промета
Индивидуални и групни идекси испуњења
плана производње и промета.
Приказивање сталних средстава по вредности
Показатељи стања сталних средстава
-коефицијент просечне застарелости и
очуваности сталних средстава
-просечан век трајања сталних средстава
Приказивање структуре сталних средстава
Коефицијент опремљености запослених
средствима као мерило техничког прогреса
Статистичко обухватње опреме
-приказивање енергетске опреме и њеног
искоришћења
-капацитет производне опреме и мерење њеног
искоишћења

Показатељи запослених
-бројно стање
-структура запослених према основним
обележјима
-свођење запослених на условну јединицу
-кретање броја запослених
Радно време запослених и његово
искоришћење
Појам продуктивности рада
-утрошени рад као основ за мерење
продуктивности рада
-статистички показатељи производње као
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ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ РАД

8

7 СТАТИСТИКА НЕТО ЗАРАДА
9

.

основ за мерење продуктивности рада
- временске јединице за мерење
продуктивности рада
Начин мерења продуктивности рада
Индекси продуктивности рада
-индивидуални индекси продуктивности рада
-групни индекси продуктивностирада
Подаци и показатељи статистичког
истраживања зарада
Номиналне и реалне нето зараде
Просечна номинална нето зарада
Индекси номиналних просечних нето зарада
-инекс номиналних просечних нето зарада
променљивог састава запослених
-инекси номиналних просечних нето зарада
непроменљивог састава запослених
Индекси реалне просечне нето зараде
Зависност нето зарада од продуктивности рада

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ- Вербална метода,метод рада на тексту;
индивидуални и групни облик наставе и рад у паровима
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА-писмено, четири обавезна писмена задатка у
току године, два у првом полугодишту и дава у другом полугодишту , усмено
одговарање и активност на часу.
ИСХОДИ-Припремити ученике за аналитички и самостални рад у предузећу
самосталном израдом задатака на конкретним примерима из предузећа.Оспособити
ученике за дање школовање развијањем способности логичког мишљења и
доношења закључака на темељу статистчких података као и усвајања основног
теоретског знања потребног за наставак школовања.
Заступљена је и ДОДАТНА настава за ученике који показују посебно
интересовање за овај предмет (Тренд, анализа производње и промета преко
индексних бројева,анализа продуктивности и нето-зарада)
ДОПУНСКА се организује за ученике који имају пропусте у знању а садржаји
прате ток редовне наставе.
*********************************************************************
ПРАВО , III разред
( 72 часа годишње, 2 часа недељно)
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА
ЦИЉЕВИ: овладавање основним појмовима из области правне науке, овладавање
правним терминима и правилна употреба правних термина, коришћење основних
правних норми, разликовање субјеката права и њиховог правног положаја, развијање
свести о развоју демократије и учешћу грађана у њеном остваривању, а посебно у Р
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Србији, упознавање грађанског права и његовог места и значења у правном систему Р
Србије
ЗАДАЦИ: проучавање суштине људског друштва, упознавање са повезаношћу
друштва, државе и права, развијање способности ученика да правилно примењују
правне норме уз савладавање радњи примене права ( тумачење, доказивање, решавање
правних празнина ) ради елиминисања друштвене анархије- самовоље појединаца и
група ; упознавање ученика са правним системом и његовим елементима ПС;
проучавање свих релевантних правних знања о механизму власти и демократије и
органима РС, облицима аутономије и локалне самоуправе у РС; оспособљавање за
тимски рад, вештину убеђивања, аргументовања и лгичког размишљања и повезивања
знања ради примене; оспособљвљње за сталну употрбу стручне литературе и
позитивних прописа правних инструмената, развијање свести о правној држави,
препознавање врста.
НАСТАВНА ТЕМА
1. Друштвене норме

2.Основни појмови о
држави и праву

ФОНД
ЧАСОВА
5

13

САДРЖАЈИ
друштвене норме и њихови елементи, однос
друштвених норми и природних закона и
стварности, врсте друштвених норми,
обичаји,морал и право, друштвене норме (п и о)
држава и право (друштвене, историјске, класне
појаве-њихов настанак; појам, елементи и функције
и правна државна организација, држава и право (
део п и о), државни апарат, органи, државни органи
и државни апарат (п и о), облок владавине, облик
политичког режима, облици државне организације,
уређења, власти
појам, елементи и особоне правног поретка, ПП

3. Правни поредак

2

појам, елементи правне норме,врсте правних норми,
правне норме( пио)

4. Правне норме

3

5. Правни акти

5

појам, елементи, форма,начин доношења,
материјализација и делови; извори права, уставност
и законитост, правоснажност, коначност и
извршност, правни акти(пио)
појам правне снаге нормативних аката,
хијерархијски однос формалних извора права,
појединачни правни актиуправе, судски акт

6. Правна снага
нормативних аката

4

7. Правни односи

3

појам и елементи правних односа, врсте правних
односа, правни односи (пио)
појам п п и услови пуноважности,врсте правних
послова, правни послови (пио)
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8. Правни послови

3

субјекти права- физичка и правна лица; правна,
пословна, деликтна способност, субјекти права и
њихови атрибути

9. Субјекти права

2

појам и врсте објеката права, субјекти права и
објекти прва (пио)

10. Објекти права

2

појам и врсте ( природни догађаји, људске радње),
правне претпоставке, субјекти, објекти, правне
чињенице (пио)

11. Правне чињенице

2

појам и врсте,појам, услови и рокови, застој и
прекид и правне последице, заступништво и
застарелост ( пио)

12. Заступништво,
застарелост

3

појам и врсте примене права, радње из којих се
састоји примена права, тумачење, доказивање и
докази; примена права (пио)

5

појам, тужба, жалба; правна средства (пио)

3

правне установе,правне гране и правне области,
правни систем (пио)

2

облици демократије и вишепартијски систем,
избори, механизам власти и демократије у РС (пио)

3
17. Србија као држава

Србија и њена државност, органи РС, облици
аутономије, локална самоуправа, грађанска права,
Србија као држава (пио), појам и подела ГП

6
18. Грађанско право

Појам и подела ствари, својина, сусвојина, имовина
(појам стицања заштите), престанак својина,
државина, грађанско право (тест)

13. Примена права
14. Правна средства
15. Правни систем
16. Механизам власти
и демократије у РС

6
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: монолошко – дијалошка, анализа
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА: усмено, активност на часу, тест
ИСХОДИ који се очекују по реализацији програма: упознавање са друштвеном
средином и поступање у складу са принципом уставности и законитости ; развијати
способности да самостално учествују у вршењу својих права и обавеза, тумачењем
правних норми и права уопште; оспособити ученике за тимски рад, вештину
убеђивања и аргументовања, као и за логичко размишљање; оспособити ученике за
трајно коришћење стручне литературе и позитивних прописа у решавању
свакодневних проблема
ДОПУНСКА НАСТАВА+: садржаји допунске наставе су истоветни са садржајима
рдеовне наставе, а организују се за ученике који имају пропусте у знењу
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ДОДАТНА НАСТАВА: тематика рада на часовима додатне наставе је следећа: држава
и право, облици државне организације у савременом свету и код нас током историје
људског друштва и развоја људске цивилизације; англосаксонско и континентално
право; људске слободе, права и дужности код нас и у свету итд.

ПРАВО IV разред
ГОДИШЊИ ФОНД 66 ЧАСА
НЕДЕЉНИ ФОНД 2 ЧАСА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: Овладавање правним субјектима,
правним прометом, облигационим правом, уговорима, управним правом, актима
управе, управним поступцима, утврђивањем и наплатом јавних прихода.
Наставне теме

Фонд
часова

Садржаји

ПРАВНИ СУБЈЕКТИ

7

Увод у предмет, правни субјекти, правни
положај берзи, чланови и учесници, правни
субјекти, правни положај банака и других
финансијских организација, правни положај
организација за осигурање, правни субјекти.

4

Преузимање обавеза у правном промету,
заступање, пуномоћје за преузете обавезе у
правном промету, правно регулисање страних
улагања, правни промет.

ПРАВНИ ПРОМЕТ

ОБЛИГАЦИОНО
ПРАВО

3
Појам, промет и садржина извора облигације,
врсте облигација, облигационо право(врсте
облигација).

УГОВОР
10

УПРАВНО ПРАВО

7

АКТИ УПРАВЕ

3

Појам, садржина и форма закључивања уговора,
дејство уговора, појам и дејство уговора, појам и
врсте уговора, дејство и закључивање уговора,
појам, врсте, дејство закључивања уговора, услов
и рок уговора, доцња код уговора, услов и рок
доцња код уговора, форма уговора, одговороност
за физичке и правне недостатке ствари, форма
уговора, одговорност за недостатке уговора,
обезбеђење уговора, престанак уговора,
обезбеђење и престанак уговора, уговор о
продаји(појам и закључивање), уговор о
продаји(битни елементи), уговор о продаји(права
и обавезе), уговор о продаји, уговор о
трговачком посредовању.
Основна начела управног поступка, појам, врсте
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и начела управног поступка, учесници у
управном поступку, ток управног поступка –
фазе.
УПРАВНИ
ПОСТУПАК

УТВЂИВАЊЕ И
НАПЛАТА ЈАВНИХ
ПРИХОДА

7

Принципи у наплати јавних прихода, место,
методе и органи надлежни за утврђивање јавних
прихода, принципи у наплати јавних прихода и
методи и органи за јавне приходе.
Основна начела управног поступка, појам, врсте
и начела управног посупка, ученици у управном
поступку, ток управног поступка – фазе, порески
обвезник, пореска основа, стопа, пореске
олакшице.

35
Утврђивање јавних прихода у паушалном
износу, пореска пријава, обрачун јавних прихода
од стране пореског обвезника, решење о
утвђивању јавних прихода, обрачун јавних
прихода од стране пореског обвезника и решење,
учесници у пореском поступку, право на жалбу,
обнова поступка(појам, општи услови, разлози),
начин и рок уплате, санкције за неблаговремено
и нетачно утврђивање јавних прихода, принцип
наплате јавних прихода, јавна продаја и наплата
дуга забраном на новчана средства, отписивање
обавезе плаћања јавних прихода, јемство,
повраћај пореза, застарелост.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: МОНОЛОШКО-ДИЈАЛОШКА
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: усмена и писмена провера
ИСХОДИ, односно резултати који се очекују по реализацији програма за IV разред:
Овладавање основним појмовима о праву и праву као нужном претпоставком за
усвајање посебних правних садржаја, стицање елемената политичке културе и знања о
демократском уређењу, као и стицање основних знања о привредном праву.
ЗАСТУПЉЕНОСТ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: Садржаји прате ток редовне наставе, а
организују се за ученике који имају пропусте у знању.
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ОСНОВИ ФИНАНСИЈА за II разред
(укупан фонд часова:108 годишње, 3 часа недељно)
Циљ наставе предмета: Стицање знања о основним појмовима и категоријама из
области монетарних финансија.
Задаци: Стицање знања о новцу као основној финансијској категорији, стицање знања
о новчаним токовима, новчаној равнотежи и расподели укупних новчаних средстава.
Наставна тема
Фонд
часова
1. Увод

10

2. Новац

26

3. Расподела националног дохотка

15

4. Јавне финансије

20

5. Пословне финансије

11

6. Банкарство

10

7. Осигурање

5

8. Међународне финансије

11

Садржај
Финансије као научна дисциплина, појам и
значај финансија, предмет, задаци и подела
финансија
Настанак и развој новца, врсте, вредност
новца, узрок и последице инфлације,
дефлације, девалвације и ревалвације,
новчана маса, креирање оптималне
новчане масе, повезаност централне и
других банака
Друштвени производ, национални доходак
и његова расподела.Део дохотка
за:државне потребе, заједничке потребе,
акумулацију, потрошњу
Појам буџета и потребе које се
финансирају из буџета. Буџетски приходи,
расходи, равнотежа, дефицит. Појам, врсте
фондова и приходи фондова
Појам финансијског менаџмента.
Планирање, праћење новчаних токова.
Врсте пословних средстава и њихово
ангажовање. Позајмљена средства
Појам, врсте и улога банака. Банкарски
послови. Улога банака у савременом
систему привређивања
Појам, суштина и значај осигурања.
Финансирање осигурања
Појам и циљеви међународних финансија.
Валуте, девизе и девизни курс.
Међународне финансијске организације

108
Наставне методе: монолошко - дијалошка
Начин оцењивања ученика: усмена и писмена провера знања
Исходи по реализацији програма:
Ученици треба да допуне стечена знања првог разреда из Основа економије и да
активно учествују у реализацији програма о новцу и дохотку. Што се тиче осталих
поглавља треба да знају само суштину објашњавања појединих врста финансија јер ће
опширније радити у наредним разредима
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*************************************************************************

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 3. разред
(годишњи фонд 72 часа, недељни – 2 часа )
Циљ и задаци
Циљ програма предмета Пословне финансије је стицање знања о финансијама и
остваривању финансијске функције у привредним организацијама
Задаци:
- Стицање знања о организацији и финансијским функцијама
- Стицање знања о принципима и правилима финансирања

Наставна
тема
1 УВОД

2 ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБАВЉАЊА
ФИНАНСИЈСКИХ
ПОСЛОВА

3

ПОСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКЕ
ФУНКЦИЈЕ

Фонд
часова

10

20

22

Садржај

Појам и развој пословних финансија
Функције пословних финансија
Финансијско пословање предузећа
Финансијска ситуација предузећа
Финансијска структура предузећа
Финансијска политика предузећа
Финансијски послови у предузећу
Финансијски послови са банкама
Подела финансијских и рачуноводствених
послова
-финансијска евиденција
-пословни и финансијски извештаји
-контрола књиговодствених и финансијских
докумената
Правно регулисање финансијских послова
Послови обезбеђења средстава
Послови платног промета
Послови планирања
Послови анализе
Послови контроле
Послови информисања и управљања
Кредитни послови
Финансијске трансакције
Благајничко пословање
Послови финансијских трансакција
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Финансијска функција у предузећу
Друштвеним делатностима и државним
органима
Модели организације финансијке функције(
финансијски сектор,финансијска служба у
прдузећу)

4 ПРИНЦИПИ
ФИНАНСИРАЊА
20

Појам финансирања
Облици финансирања
Принципи и правила финансирања
Принцип рентабилности
Принцип сигурности
Принцип независности
Принцип ликвидности
Принцип заштите од презадужености
Принцип економичности
Правила финансирања

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: монолошко- дијалошка
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: усмени и писмено
ИСХОДИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ ПО РЕЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА:Остваривање
садржаја наставног предмета ученици се оспособљавају за самостални рад на
финансијским пословима у предузећу. Поред оспособљавања за обављање послова
из домена финансија циљ програма је стицање знања о организацији обављања
финансијских
послова
и
функционисање
финансијских
токова
у
предузећу,друштвеним делатностима и државним органима као и опринципима
финансирања.
ПОСЛОВНЕ ФИНАСИЈЕ за IV разред
(фонд часова: 2 часа недељно, 66 часова годишње)


Циљ и задаци:
Циљ:
Упознавање ученика са основним знањима која изучава овај предмет као и
повезаност пословних финансија са другим научним дисциплинама. Остваривањем
овог програма ученици се уводе у подручје рада и образовни профил за који су се
определили, што им омогућава разумевање основних економских појмова пословних
финансија.
Задаци:
- упознавање ученика са циљевима и предметом изучавања пословних
финансија;
- схватање односа пословних финансија и других научних дисциплина које се
изучавају у подручју економије;
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- овладавање појмовима: финансије, финансијско пословање, планирање,
финансијска функција, контрола, управљање новчаним средствима,
потраживањима, залихама и финансијска анализа;
- стварање код ученика способности логичког размишљања и доношења
закључака на темељу анализе и знања из пословних финансија.

Наставна тема
I Финансијско пословање
предузећа у унутрашњем
промету
Наставна тема

I I Финансијско пословање са
иностранством

I I I Финансијска контрола

фонд
часова

14

Садржај
- Организација унутрашњег платног
промета и инструменти плаћања
- Акционарско друштво
- Хартије од вредности (дугорочне и
краткорочне)

фонд
часова

Садржај

8

- Платни промет са иностранством
- Девизни систем и девизна контрола
- Средства и инструменти међународног
платног промета

5

- Појам и врсте контроле
- Екстерна контрола
- Интерна контрола

12

- Основни елементи финансијског
планирања
- Анализа финансијских планова
- План прихода, расхода, производње и
новчаних токова

V Управљање новчаним
средствима

5

- Карактеристике управљања новчаним
токовима
- Обрт новчаних средстава и минимални
ниво готовине

VI Управљање потраживањима

5

- Кредитна политика предузећа
- Кредитни услови

VII Управљање залихама

5

- Врсте и трошкови залиха

IV Финансијско планирање

106

VIII Показатељи финансијске
анализе



12

- Појам и врсте финансијске анализе
- Коефицијенти обрта купаца, залиха,
добављача и обртних средстава
- Стопа приноса на уложена средства

Наставне методе помоћу којих се реализује наставни садржај:
- вербалне (монолошко-дијалошке);
- рад на тексту;
- метод илустрације и демонстрације.



Начин оцењивања ученика:
- усмена провера и активност на часу;
- писмено проверавање (тест).



Исходи односно резултати који се очекују по реализацији програма:
По реализацији програма ученик ће :

- стећи и усвојити знања о финансијским категоријама, законитостима
пословања и финансијским функцијама предузећа;
- разумети основне појмове о финансијама, изворима средстава и њиховој
контроли коришћења;
- схватити финансије предузећа као ресурс са којим се рационално и наменски
управља;
- уочити основне појмове управљања новчаним средствима, залихама,
потраживањима и разумети показатеље финансијске анализе;
препознати основне токове функционисања предузећа у савременој робној
привреди.


Допунска и додатна настава

- Допунска настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај тих часова
односи се на објашњавање сложенијих економских и финансијских категорија као што
су:
- хартије од вредности (дугорочне и краткорочне);
- платни промет са иностранством;
- финансијско планирање;
- управљање новчаним средствима, потраживањима и залихама;
- финансијска анализа.
- Додатна настава је заступљена са једним часом недељно. Садржај додатне
наставе одређен је садржајем текстова који се раде на републичким такмичењима из
овог предмета. Наставни садржај на часовима додатне наставе се највећим делом
поклапа са садржајем из редовне наставе и додатка који се односи на израду задатака.
***
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ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ за III разред
годишњи фонд часова: 72
недељни фонд часова: 2

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:

Циљ наставе предмета Јавне финансије је
стицањe знања из области финансирања држав
них органа и друштвених служби.
ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Стицање знања о финансијским токовима у области јавне
потрошње, стицање знања о јавним расходима и приходима, стицање знања о
буџетском систему, стицање знања о фискалној политици.
Наставне теме
УВОД

Фонд
часова
10

ЈАВНИ РАСХОДИ

31

ЈАВНИ ПРИХОДИ

31

Садржаји
Појам јавних финансија; појам јавног сектора; појам
фискалне политике; функције јавних финансија; јавне
потребе.
Појам и суштина јавних расхода; начела јавних расхода;
класификација јавних расхода; продуктивни и
непродуктивни расходи; рентабилни и нерентабилни
расходи; подела расхода по облику и субјекту
финансирања; функционални, инвестициони и
трансферни расходи; обим јавних расхода; функције
јавних расхода; основни облици државних интервенција;
трансфери преко јавних расхода.
Природа и суштина јавних прихода; класификација
јавних прихода; циљеви опорезивања; елементи
опорезивања; дејства опорезивања; пореска начела;
порески систем код нас.

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:
монолошко – дијалошка
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: усмено излагање, активност на часу, писмена
провера
ИСХОДИ: Ученици треба да стекну одређена знања, вештине о разграничавању
јавних расхода од јавних прихода и начин финансирања јавних служби.
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 4. разред (фонд часова: 66 годишње, 2 часа ндељно)
Циљ наставе предмета: Стицање знања из области финансирања државних органа и
државних служби.
Задаци: стицање знања о финансијским токовима у области јавне потрошње, о
организацији и финансирању јавних служби, финансијској политици и о буџетском
систему.
Наставне теме

Фонд

Садржај
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0. Увод
1. Порези

часова
1
15

2. Таксе

5

3. Накнаде

5

4. Доприноси

8

5. Јавни зајмови

8

6. Буџет

16

7. Финансирање
друштвених потреба
8. Финансијска
средства производних
предузећа

5
3

Упознавање ученика са планом рада
Врсте пореза. Порез на доходак корпорација.
Порези предузећа. Порези на доходак радника.
Порез од пољопривреде, од самосталног вршења
професионалних делатности, од ауторских права,
имовине, наслеђе и поклони, од игара на срећу,
акције.
Појам и суштина таксе. Принципи и утврђивање
висине такси. Подела таксе. Систем такси у
Србији.
Појам накнаде. Функција накнаде. Накнаде за
путеве, воде, минералних сировина, земљишта,
комерцијалних добра.
Појам и функција доприноса. Оприноси за
обавезно социјално осигурање, за пензијско,
инвалидско осигурање, за здравствено осигурање
Појам, карактеристике јавног зајма.
Класификација јавног зајма. Емисија и
амортизација јавног зајма. Нова емисија новца.
Појам и суштина буџета. Буџетска начела.
Буџетске резерве. Буџетски систем Србије.
Структура буџета. Завршни рачун буџета.
Контрола извршења буџета.
Појам фондова. Врсте фондова. Приходи фондова.
Слободна средства. Ангажована финансијска
средства. Позајмљена средства. Финансирање
акумулације.

Наставне методе: монолошко- дијалошке
Начин оцењивања: Усмена и писмена провера знања
Исходи по реализацији програма. Ученици треба да надограде претходно стечено
знање из других предмета са сличним садржајем, а нарочито са јавним финансијама из
трећег разреда, јер је ово само наставак претходног плана и програма. Ученици треба
активно да се укључују у реализацији припрема јер могу да повезују појмове и
наставне садржаје.
***
ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА, II разред
(2 часа недељно, 72 часа годишње)
Циљ изучавања предмета ;
Циљ изучавања предмета је стицање нових и продубљивање знања о савременим
економско-географским појмовима, процесима и објектима, као општа и посебна знања
о светској привреди и њиховим фундаменталним везама са становништвом и
привредном средином, да доприносе развијању ученичких способности за научно
посматрање, класификацију, систематизацију, закључивање и уопштавање.
Задаци наставе:
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-

Упознавање природних и друштвених објеката, појава и процеса њиховог
деловања на својство географске средине.
Схватање и уочавање законитости у развоју географске средине.
Разумевање утицаја природних услова на људске делатности.
Размештај природних ресурса у свету и Србији.
Изграђивање правилног и рационалног односа ученика према заштити и
унапређењу животне средине.
Повезивање знања из географије са сазнањима из сродних наставних предмета.
Коришћење различитих извора информација у стицању географских сазнања.
Развој способности исказивања географског знања речима, сликом, табеларно
графички и шематски.
Оспособљавање за осматрање и анализирања.
Обучавање техникама тимског и групног рада.
Наставна тема
1. Увод у
Економску
географију света и
Србије.

Број
часова

Садржаји програма
-

3

-

2. Економскогеографска
валоризација
природних
потенцијала.

10

-

3. Друштвеногеографски фактори
привређивања.

10

-

Економска географија као научна
дисциплина.
Предмет, задаци и подела економске
географије

Основне карактеристике и структура
богатства друштва.
Рељеф и његова економско-географска
валоризација у свету и Србији.
Климатски елементи.
Воде на Земљи и Србији.
Типови земљишта.
- Географски омотач Земље.
- Основни садржаји и типови држава.
Број становника, природни прираштај и
миграције.
Густина становништва у свету и Србији.
- Етничка структура становништва.
- Насеља и процес урбанизације.

Значај привреде и подела људских
делатности.
- Основни економско-географски приступ
у изучавању привреде.
- Економско- географска рејонизација.
Главни типови рејона.
- Услови развоја и типови пољопривреде.
- Развој и подела пољопривреде.
- Земљорадња.
- Биљна производња у умереном,
тропском и суптропском појасу.
- Сточарство.
- Развој и значај индустрије.
- Тешка и лака индустрија.
-

4. Фазе развоја
привреде.

6

5. Пољопривреда у
свету и Србији.

9

6. Индустрија у
свету и Србији.

9
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Индустрија

- Енергетика и њен значај.
- Биљна производња у умереном
тропском и суптропском појасу.
- Сточарство главне гране.
- Развој подела и значај индустрије.
- Тешка и лака индустрија.
- Енергетика и њен значај – угаљ,
нафта,земни гас, водене снаге.
- Индустријске области и рејони.
- Економско-географске карактеристике
земаља САД, Русије и Западног
Пацифика.

14

Услови и фактори развоја саобраћаја.
- Подела саобраћаја.
- Саобраћајне гране и њихов
територијални размештај у свету и
Србији.
- Основна обележја савремене
телекомуникације и информатике у
свету и Србији.
- Трговина у свету и Србији.

-

Промет

10

Карта савременог
света

6

-

7. Промет у свету и
Србији

10

Савремена туристичка карта света.
Неравномерни развој савременог света.
- Основне економска-географске
карактеристике и проблеми Србије.

Услови и фактори развоја саобраћаја.
Подела саобраћаја према средини у којој
се обавља.
- Саобраћајне гране и њихов
територијални размештај у свету и
Србији.

У настави се примењују бројне методе рада а посебно метода посматрања, метода
усменог излагања, дијалошка, метода дискусија, текстуалне и др.
Начин праћења и вредновања реализације наставе :
- Усмено проверавање
- Писмено проверавање
- Посматрање начина рада и сналажења
- Оцењивање разумевања и вештина.
Допунска настава се реализује за ученике који имају веће пропусте у знању и пружање
помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог
напредовања
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****
Финансијско пословањe за II други разред
Предмет
Финансијско
пословање
Појам и врсте
платног
промета (8






Инструменти
платног
промета (21
час)










Инструменти
обезбеђења
плаћања (22
часа)



Фонд часова
Образовни профил
1+1 час недељно
Финансијски техничар
36+36 годишње
Усвајање нових стручних термина и
Појам платног промета
њихова лакша примена
Врсте платног промета
Развијање способности разликовања
Носиоци платног
учесника од носиоца платног промета
промета и учесници
Препознавање рачуна за обављање
Рачуни у платном
платног промета
промету
Врсте инструмената
 Препознавање различитих врста
платног промета
инструмената који се користе у
платном промету
Инструменти платног
промета за готовинска
 Развијање способности
плаћања: налог за уплату,
разликовања и могућности
налог за исплату
попуњавања инструмената за
готовинска и безготовинска
Електронски начин
плаћања
обављања платног
промета
 Схватање значаја инструмената и
њихове употребе у одређеним
Инструменти платног
условима
промета за безготовинска
плаћања: налог за пренос,
 Развијање самодисциплине,
налог за наплату,
педантности и ажурности при
трансакције плаћања,
попуњавању инструмената
збирни и интерни налог
платног промета
за пренос, остали
 Препознавање различитих
инструменти платног
елемената инструмената платног
промета
промета
Попуњавање
 Усвајање начина попуњавања
инструмената платног
елемената платног промета
промета-општа правила
 Примена усвојеног теоријског
попуњавања
знања при практичној обради
Попуњавање елемената
инструмената платног промета
инструмената платног
промета
Инструменти обезбеђења
 Усвајање основних појмова и
плаћања: чек, меница,
чињеница везаних за инструменте
акредитив, платна
обезбеђења плаћања
картица, циркуларно
 Распознавање различитих
кредитно писмо,
инструмената обезбеђења плаћања
кредитна картица
 Овладавање техником обраде
чека, менице и акредитива
 Усвајање начина пактичне
примене платне и кредитне
картице
 Развијање педантности и
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Платни промет
са
иностранством
(21 час)







Средства плаћања у
платном промету са
иностранством
Носиоци и учесници
платног промета са
иностранством
Инструменти платног
промета са
иностранством:
међународни
документарни акредитив,
међународна
документарна инкасо
наплата, међународна
банкарска дознака,
међународни чек и
меница, међународно
кредитно писмо,
кредитна картица и
банкарска гаранција
Поступак наплаћивања и
плаћања са
иностранством и обрасци
платног промета са
иностранством

ажурности при обради и
попуњавању инструмената
обезбеђења плаћања
 Препознавање услова који
захтевају примену обраде
различитих инструмената платног
промета
 Повезивање стеченог теријског
знања са практичним радом на
инструментима платног промета
 Разликовање платног промета који
се одвија у земљи од платног
промета који се обавља са
иностранством
 Овладаност новим терминима
везаним за пословање са
иностранством
 Разликовање инструмената у
унутрашњем и платном промету
са иностранством
 Развијање способности
коришћења, тј. обраде и
попуњавања инструмената који се
користе у пословању са
иностранством
 Овладавање поступком
наплаћивања и плаћања са
иностранством
 Развијање тачности, брзине и
педантности при попуњавању
образаца
Оспособљавање за практичну
примену инструмената у платном
промету са иностранством, на основу
претходно стеченог теоријског знања

Наставне методе: монолошко-дијалошка, демонстрација, рад на тексту
Начин оцењивања ученика: усмена и писмена провера
Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за II разредУченици ће:
 усвојити нове термине у вези платног промета у земљи
 усвојити нове термине у вези платног промета са иностранством
 разликовати инструменте платног промета у земљи од инструмената који се
користе у платном промету са иностранством
 користити инструменте платног промета у земљи
 применити основна правила при попуњавању инструмената платног промета
 употребљавати стручне појмове и изразе
 примењивати поступке са пратећом документацијом
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правити корелацију са инструментима који се користе у предмету
Рачуноводство
 комуницирати вербално и невербално
 примењивати оригиналну документацију из предузећа, банака и других
финансијских институција
 користити стечено теоријско знање и примењивати га у практичном раду са
инстументима платног промета
Допунска настава: за ученике који имају пропусте у савладавању градива из предмета
Финансијско пословање предвиђен је 1 час недељно допунске наставе.

**********************************************************************
ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
(фонд часова: 3 недељно, 99 годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у IV години:
Циљ наставе ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ је да ученик схвати и овлада
знањима која изучава овај предмет. Остваривањем овог програма ученици се уводе у
подручје рада и образовни профил за који су се определили што им омогућава
разумевање основних економских појмова из девизног и царинског пословања – о
девизном и царинском систему, девизном и царинском пословању.
Задаци наставе су:
 Стицање знања о основним карактеристикама и садржају девизног система
 Стицање знања о основним карактеристикама и садржају царинског система
 Стицање знања о девизном пословању
 Стицање знања о царинском пословању
Наставне теме
I Увод

II Међународне
финансијске
организације

Фонд
часова
6

11

Садржај
Валуте и девизе; валутни паритет; девизни курс; врсте
девизних курсева; девизно тржиште
Међународни монетарни фонд; Светска банка;
Европска банка за обнову и развој; Међународно
удружење за развој; Међународна финансијска
корпорација и друге финансијске организације

III Биланси
плаћања са
иностранством

5

Трговински и платни биланс; девизни биланс; девизна
резерва

IV Девизно
пословање

16

Права и обавезе учесника у девизном пословању;
девизна средства привредних организација;
инструменти и послови са девизним средствима
привреде; девизна средства грађана; послови банака са
девизним средствима; располагање девизама; промет
робе и услуга са иностранством; извођење
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инвестиционих радова у иностранству; обављање
привредних делатности у иностранству; улагање
срестава страних лица у домаћу привреду; девизна
контрола
V Царински
систем и
царинска
политика

31
Основни царински институти; царине (појам, врсте и
улога); царинско подручје; царинска линија; царински
обвезник; царинска основица; царинска стопа;
царинска тарифа, царинска политика; инструменти
царинске и ванцаринске заштите

VI Царински
послови
30

Царински поступак и царински послови; смештај
царинске робе; царински поступак и послови са робама
у различитим врстама превоза; послови царињења
увезене робе; царињење извезене робе; царињење
привремено увежене и извежене робе; царински
управни поступак; царински прекршајни поступак

Наставне методе уз помоћ којих се реализује градиво:
вербална (монолошко-дијалошка)
Начин оцењивања ученика:
усмено и тестови знања
Исходи, односно резултати (знања, умећа, вештине) који се очекују по
реализацији програма за други разред и начин праћења:
да ученик схвати и овлада знањима која изучава овај предмет из обласи девизног и
царинског пословања; стварање код ученика способност логичког размишљања и
доношења закључака на темељу анализа и знања из девизног и царинског пословања и
повезивање стеченог теоретског знања са праксом
Заступљеност допунске наставе:
допунска настава се организује по потреби за ученике који имају пропусте у
савладавању програма са једним часом недељно

***

БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ 3. разред
годишњи фонд: 72 часова; недељни фонд: 2
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе предмета БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ је стицање знања из области
банкарског пословања.
Задаци наставе банкарско пословање су да ученици:
 усвоје потребна знања из области банкарског, кредитног и девизног система
 усвоје знања о новчаног кретања и пословању новчаним средствима
 упознају се са пословима и задацима банке
 усвоје знања о банкарском систему и његовој улози у појединим земљама
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 усвоје знања о карактеристикама банкарског система Србије
 усвоје знања о појму, улози, организацији и задацима централне банке у једној
земљи
 усвоје знања о имовини, капиталу, приходима и расходима централне банке
 усвоје знања о поступку оснивања пословне банке и организацији њеног пословања
 развију способности за препознавањем односа између банке и привредних
организација, банке и друштвених делатности и банке и државних органа
 усвоје знања о средствима банке и изворима средстава банке.
 усвоје знања о концепцији управљања средствима банака
 развију способност за уочавање основних карактеристика везаних за престанак рада
банака
 усвоје знања о врстама банкарских послова
 усвоје знања о пословима платног промета и употреби инструмената платног
промета
Наставне теме

Фонд
часова

Садржаји

I - Увод

8

 Појам банке
 Врсте банака
 Банкарски систем и његова улога
 Банкарски систем Србије

II - Банке

30



















Централна банка
o појам
o улога
o организација
Задаци централне банке
Приходи и расходи централне банке
Пословне банке
o оснивање
o организација
o функције банака
Међубанкарски односи
Банке и привредне организације
Банке и друштвене делатности
Банке и државни органи
Оснивање банака
Организација пословања банака
Средства банака (кредитна и
финансијска)
Извори средстава банака (дугорочни и
краткорочни)
Фондови банака
Управљање средствима банака
Престанак рада банака
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III - Банкарски послови

34













Врсте банкарских послова
Пасивни банкарски послови
o депозитни послови
o штедни улози
o хартије од вредности
o кредити код Централне банке и
других банака
Активни банкарски послови
o есконтни кредити
o авални кредити
o ломбардни кредити
o инвестициони кредити
o хипотекарни кредити
o кредити по текућим рачунима
o краткорочни кредити за обртна
средства
Неутрални банкарски послови
Депо послови
Гаранцијски послови
Мењачки послови
Промет хартијама од вредности
Послови платног промета

Наставне методе: монолошко – дијалошка, дијалошка, групни рад
Начин оцењивања ученика: активност на часу, усмено излагање
Исходи, односно резултати који се очекују по реализацији програма за III разред:
Ученици ће:
 разликовати врсте банака и различите банкарске системе
 препознати појмове везане за улогу, организацију и задатке централне банке
 препознати појмове везане за оснивање, организацију, функционисање,
управљање и престанак рада пословних банака
 разликовати врсте банкарских послова
 разликовати појмове, облик, садржај и начин коришћења инструмената платног
промета

Банкарско пословање IV, 66 часа годишње, 2 часа недељно
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљ наставе предмета Банкарско пословање је стицање знања из области
банкарског пословања.
Задаци:
-стицање потребних знања из области банкарског, кредитног и девизног
система;
стицање знања о токовима новчаног кретања и пословима са новчаним
средствима;
упознавање са пословима и задацима банака.
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Наставне теме

Фонд часова

Техника банкарског
пословања

Послови банака са
иностранством

16

Банкарски менаџмент

Кредити
Услови за добијање
кредита
Поступак и техника
одобравања кредита
Инструменти обезбеђења
кредитирања
Послови банака са
становништвом
Кредитни послови са
иностраним банкама и
организацијама
Послови платног промета
овлашћених банака са
иностранством
Инструменти плаћања у
међународном платном
промету
Систем међународног
плаћања

13

Принципи пословања
банака

Садржаји

7

Принцип ликвидности
Принцип сигурности
Принцип рентабилности
Принцип економичности
Принцип рационалности
Принцип јавности
Планирање
Садржина, задаци и значај
банкарског менаџмента
Банкарска анализа
финансијских средстава
Банкарски менаџер

5

Финансијски
информациони систем
Финансијски
информациони систем

3

Хартије од вредности

11

Појам хартија од
вредности
Врсте хартија од вредности
Пословање хартијама од
вредности
Појам и врсте
финансијског тржишта
Новчано тржиште
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Финансијско тржиште

11

Тржиште хартија од
вредности
Девизно тржиште
Тржиште капитала
Берзе
Врсте берзанских послова

НАСТАВА У БЛОКУ (30)
техника пословања,
послови банака са иностранством,
принципи пословања,
хартије од вредност
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ПОМОЋУ КОЈИХ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ГРАДИВО: монолошкодијалошка, дијалошка, игра улога
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: активност на часу, усмено
ИСХОДИ: по реализацији програма за IV разред, од ученика се очекује:
да познају одлике банкарског, кредитног и девизног система,
да познају токове новчаног кретања и послове са новчаним средствима,
да познају послове и задатке банака
ДОПУНСКА НАСТАВА: садржаји прате ток редовне наставе а организују се за
ученике који имају пропусте у знању.
**************************************************************************
ОСИГУРАЊЕ 4. разред (фонд часова: 66 год., 2 часа недељно)
Циљ наставе предмета: Стицање знања из области свих видова осигурања
Задаци:
- упознавање са основним појмовима из области осигурања
- стицање знања за обављање послова у области осигурања имовине и
лица
- стицање знања за обављање послова у области социјалног осигурања, а у
оквиру тога пословање здравственог и пензионог- инвалидског
осигурања.
Наставне
теме
1. Увод

Фонд
часова
15

2. Осигурање
имовине

20

3.
Осигурање

16

Садржај
Појам осигурања. Елементи осигурања. Циљ и задаци
осигурања. Извори права осигурања. Лица у праву
осигурања. Документи осигурања. Врсте осигурања.
Општа правила осигурања. Накнаде из осигурања.
Елементи за одређивање накнаде штета. Исплате накнада
из осигурања. Обим накнаде. Вредност осигурања ствари и
сума осигурања. Двоструко и вишеструко осигурање.
Осигурање од одговорности
Осигурање живота. Појам, улоге и поделе осигурања.
Ризици осигурања. Осигурање од последица несрећног
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лица
4.
Реосигурање
5. Социјално
осигурање

случаја.
Појам и врсте реосигурања. Уговор о реосигурању.
Утврђивање вредности реосигурања.
Појам и врсте социјалног осигурања. Начела социјалног
осигурања. Здравствено осигурање. Права из здравственог
осигурања. Начин плаћања доприноса. Пензионо и
инвалидско осигурање. Додаци.

4
11

Наставне методе: монолошко- дијалошке
Начин оцењивања: усмена провера знања
Исходи по реализацији програма: Ученици треба да надграде претходно стечено знање
из других предмета са сличним садржајима и да се активно укључују у реализацији
програма јер су стекли вештину повезивања појмова и садржај
************************************************************************
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА,
годишњи фонд 72 часа, недељни фонд 0+2 часа
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: Оспособљавање ученика за коришћење и
примену савремених уређаја, односно рачунара, оспособљавање за самостално
креирање и форматирање табела као и за разна израчунавања у табели, за
дизајнирање графикона, оспособити ученике за рад са сликама и
израду
презентација.
Наставне теме

Фонд
часова

1. Рад са табелама

55

2. Обрада слика

6

3. Израда презентације

11

Садржаји
Креирање и форматирање табела,
сортирање и филтрирање података, рад
са формулама и функцијама, рад са
радним
листовима,
креирање
и
форматирање графикона
Рад са скенером, дигиталним апаратом
и камером као извором података
Креирање и дизајнирање презентације
и израда самосталоног рада на задату
тему

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: предност практичном раду на рачунару, монолошкодијалошкa методa
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: активност на часу, праћење практичног
рада, тест практичних вештина, израда самосталног практичног рада
ИСХОДИ, односно резултати који се очекују по реализацији програма за 3. разред:
по завршетку програма ученик ће моћи да самостално креира и форматира табелу,
врши разна израчунавања и дизајнира графиконе, обрађује слике у разним
програмима за обраду слика и самостално креира презентацију на задату тему.
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Заступљеност ДОПУНСКЕ и ДОДАТНЕ наставе: допунска настава прати ток
редовне наставе, а организује се за ученике који имају пропусте у знању;
додатна настава обрађује напредне технике за рад са табелама, као што је напредно
филтрирање, унос података кроз образсце, повезивање табела са графиконима и
њихово међусобно ажурирање, рад са напредним функцијама, рад са дигиталном
камером и израду сложених презентација.

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, 4. РАЗРЕД,
(66 часова годишње, 0+2 часова недељно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА: Циљ предмета ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА је да
ученицима пружи информатичка знања и навике које ће бити у функцији решавања
проблема из премета струке. Задаци предмета су оспособљавање ученика за
коришћење и примену савремених уређаја, за коришћење програма базе података, за
креирање табела, упита, образаца и извештаја у оквиру базе, као и за припрему
активног учешћа у електронском пословању, припремање за рад са савременим
техничким средствима.

Наставне теме

Фонд
часова

Садржаји

Увод у Microsoft Access

4

Упознавање ученика са програмом базе
података и његовим значајeм у пракси

Рад са табелама у Accessu

14

Оспособљавање за састављање табела и
повезивања табела релацијама

Упити у Accessu

24

Оспособљавање ученика да на основу
разних критеријума добију тражене
податке
из базе

Извештај у Accessu

8
Оспособљавање ученика за самостално
креирање извештаја

Обрасци у Accessu

8
Оспособљавање ученика за креирање
образаца у оквиру база података

Електронско пословање

8
Припремање за сналажење и рад у
електронском пословању
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НАСТАВНЕ МЕТОДЕ помоћу којих се реализује градиво: предност давати
практичном раду на рачунару, као и групном раду.
НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: праћење практичног рада, тест практичних
вештина и самостални практичан рад.
ИСХОДИ, односно резултати (знања, умећа, вештине)који се очекују по реализацији
програма за 4. разред: оспособљавање ученика за примену стечних знања и навикавање
на перманентно образовање и практичан рад, као и успешно сналажење у креирању
табела, упита, извештаја и образаца у оквиру конкретне базе података.
Заступљеност ДОПУНСКЕ и ДОДАТНЕ наставе: (за допунску наставу се прате
садржаји тока редовне наставе и организује се за ученике који имају пропусте у знању,
а додатна настава има следеће садржаје: укрштени и акциони упити, креирање целе
апликације уз помоћ командних дугмади, макрои и модули у Accessu).

***

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Грађанско васпитање за I разред
(недељни фонд 1 час, годишњи фонд 37 часова)
Циљ и задатак грађанског васпитања је да ученици стекну сазнања,развију
способности и вештине и усвоје вредности које су важне за развој личности и
ангажован живот у грађанском друштву.Задатак овог предмета је да код ученика
развија самопоштовање, развије способност разумевања, поштовања и уважавања
разлика међу људима, да код ученика развија комуникацијске вештине,способност
критичког расуђивања и одговорног одлучивања, да ученици разумеју природу сукоба
и подстакну на сарадњу и ненасилно решавање сукоба и да се обуче техникама групног
рада и групног одлучивања.
Наставна тема
Ја, ми и други

Фонд часова
7

Садржаји
Лични идентитет,откривање и
уважавање разлика,групна
припадност,стереотипи и
предрасуде,толеранција и
дискриминација

Комуникација у групи

9

Самопоуздано
реаговање,гласине,неслушање,активно
слушање,неоптужујуће
поруке,изражавање мишљења,вођење
дебате и дијалога

Односи у

21

Сарадња и заједништво,решавање
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групи/заједници

сукоба,насиље и мир

Наставна метода: дијалошка
Начин оцењивања ученика: описно оцењивање ( спешан, веома успешан )
Исходи (знања, умећа, вештине)који се очекују по реализацији програма за I разред:
ученици препознају и цене своје позитивне особне,прихватају сличности и
разлике,препознају предрасуде, стереотопе и дискриминаторно понашање и схватају
негативан исход таквог понашања.Схватају важност заступања властитих потреба и
права,познају технике активног слушања и начине побољшања узајамне
комуникације.Познају процедуру извођења дебате на неку тему везану за
комуникацију у њиховом искуству.Свесни су позитивне стране групног рада и
сарадње, учешћа деце у акцијама или активностима и преузимања одговорности.
Ученици знају да проблем сагледају из различитих углова, нађу решење и постигну
договор уз могућност пружања и прихватања извињења чиме се може избећи сукоб.
Уочавају различите врсте насиља, стичу свест да насиље постоји у свим сферама
друштва и препознају насиље међу вршњацима при чему су спремни да пруже помоћ
жртви насиља. Очекује се да продубе своје разумевање мира и претпоставке за
очување и постизање мира.Умеју да процене ниво знања и вештина који су постигли и
употребе их и ван учионице.

Грађанско васпитање za ДРУГИ разред
(1 недељно, 36 годишње)
Циљ предмета: да ученици стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје
вредности за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу
поштовања људских права, мира, толеранције итд.
Задаци : да се ученици уведу у разумевање појма права, упознају са Конвенцијом о
правима детета и другим међународним документима која се баве људским правима;
да ученици разумеју односе међу правима и узајамност права и одговорности; да се
ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе; да се
ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката.
R.Br. Nastavna tema
1.
Osnovni pojmovi

2.

Vrste prava i odnosi
meђуđpravima

3.

Prava i odgovornosti

4.

Kršшењe i zašшtita prava

5.

Planiraњe i izvoђeњe
akcija u korist prava

Sadrжaj
1. Potrebe i prava
2. Prava i pravila u uчionici
3. Prava i zakoni
4. Meђunarodni dokumenti o zašшtiti prava
5. Prava i vradnosti
1. Vrste prava
2. Odnosi meђu pravima
3. Sukob prava
4. Deчja i љudska prava
1. Odgovornost odraslih 1
2. Odgovornost odraslih 2
3. Odgovornost dece i mladih
1. Kršшењe prava deteta
2. Zašшtita prava deteta
1. Sagledavaњe promena
2. Participacija u šшkoli 1
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3. Participacija u шškoli 2
4. Izbor problema 1
5. Izbor problema 2
6. Kako rešшiti problem 1
7. Kako rešшiti problem 2
8. Izrada plana akcije I
9. Izrada plana akcije II
10.Analiza moguћih efekata akcije
11.Prikaz i analiza planova akcije
Наставне методе : радионичарски рад
Начин оцењивања ученика: описно у две категорије ( успешан и веома успешан)
Исходи који се очекују по реализацији програма: да ученици знају садржину
Конвенције о правима детета, усвоје чињеницу да су сва права међусобно повезана,
усвоје да су права у нераскидивој вези са одговорношћу, усвоје чињеницу да се морају
да боре за своја права све док то не угрожава права других: да усвоје чињеницу да се
промене у животу заједнице могу да остварују преко заједничких акција и пројеката.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ за III разред
(недељни фонд 1час, годишњи фонд 37 часова)
Циљ и задатак изучавања изборног предмета је да се ученици упознају са грађанским
и политичким правима и њиховим коришћењем од стране грађана и припрема их и
подстиче на политичку партиципацију и грађанску иницијативу.
Наставна тема
Фонд часова
Садржаји
Демократија и
политика

5

Демократија и демократско одлучивање,грађански
живот, политика и власт,подела власти, ограничена
власт

Грађанин и
грађанско
друштво

8

Појам грађанин/грађанка,поштовање
закона(дебата),упознавање са радом локалне
власти,грађанско и цивилно
друштво,карактеристике цивилног друштва, однос
цивилног друштва и државе,грађански активизам

Грађанска и
политичка права
и право на
грађанску
иницијативу

15

Људска права,грађани моје општине,грађанска
иницијатива,скупштина(заседање),удружења
грађана
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Планирање
конкретне акције

10

Планирање локалне акције: избор
проблема,прикупљање података,формулисање
проблема,одређивање циљних група,осмишљавање
поруке,прикупљање средстава, план
активности,припрема за јавну презентацију,јавна
презентација

Наставна метода: дијалошка
Начин оцењивања ученика: описно оцењивање
Исходи(знања, умећа и вештине) који се очекују по реализацији програма за III
разред: ученици су добили основна знања о демократији, оспособљени су за
самостално и систематско припремање и извођење грађанских акција. Постепено
усвајају све сложеније појмове,упознати су са основним демократским
установама,механизмима владања и актерима демократије,упознати су са радом
локалне самоуправе.Ученицима је указано на значај и универзалност људских права и
оспособљени су да се у властитом окружењу залажу за поштовање људских
права.Спремни су да активно учествују у решавању постојећих друштвених
проблема.Пролазе све фазе формулисања грађанске иницијативе,упознати су са
процедуром на основу које се у Скупштини одлучује о предлозима грађана, упознати
су са појмом,улогом и врстама удружења грађана.Познају кораке у планирању локалне
акције и начин презентације организацијама или појединцима од којих би добили
потребну помоћ.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-IV разред
(год. 33, нед. 1 час)
Циљ и задаци предмета:Циљ програма је да се код ученика постигну промене на
нивоу знања,вештина,ставова,вредности као претпоставке за целовит развој личности и
за компетентан,одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у
духу поштовања људских права и основних слобода.

Наставне теме
1.Уводни час « Информисање»
2.Људска права и слободе

Фонд
часов
а
1
1

3.Упознавање извора информација

1

4.Јавна информација, приступ информацијама

1

5.Ограничења у приступу информацијама од
јавног значаја

1

Садржаји
Право на слободан приступ
информацијама- и
социјално- економска права

Државни органи као извор
информација
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6.Процедура подношења захтева за приступ
информацијама

2

7.Заштита права на информисање
8.Медији као извор информација -питање
веродостојности
9.Разумевање и тумачење медијских порука
10.Механизми медијске манипулације
11.Утицај тачке гледишта на објективност
информација
12.Селекција информација- објективност као
одговорност
13.Улога медија у савременом друштву
14. Планирање каријере , Професионално
опредељење и улазак у свет рада
15. Самопроцена и вештина представљања
личних карактеристика значајних за дање
професионално образовање и рад
16. Разговор са послодавцем
17. тражење информација значајних за дање
професионално образовање и тражење посла
18. Завршни час“ Шта носим са собом

1
1

Питање веродостојности

1
1
1
2
1

Објективност као
одговорност
Професионално
опредељење

4

4
4
4
1

Наставне методе:Дијалошка
Тип часа:Радионице
Начин оцењивања:Описно
Исходи {Очекивања} Да ученици о свему и на време буду информисани , да знају да
провере веродостојност информација, да стекну вештину представљања личних
карактеристика како би лакше дошли до посла или уписали жељени факултет.
Допунска и додатна настава :Из овог предмета нема допунске наставе јер је оцена
описна док би у оквиру “додатне наставе ”било места за разноразне теме пре свега на
тему поштовања дечјих и људских права, заштите и очувања животне средине,
планирања и извођења акција за хендикепиране и лица са посебним потребама
***********************************************************************
ВЕРСКА НАСТАВА за I разред
(1 недељно, 37 часова годишње)
Циљеви и задаци: да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот
да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве тј. очување
сопственог верског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и живот имају
вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа
према Богу, људима и природи.
НАСТАВНА ТЕМА
1. Увод
2.Хришћанство је Црква

ф.ч.
1
4

САДРЖАЈ
1. Упознавање ученика са садржајем рада
2. Хришћанствао- Црква као Заједница
3. Христос – Посредник између Бога и света
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3. Појам о Богу
4. О могућности
Богопознања
5. Богопознање као
Литургиско-подвижничко
искуство

1
2

6. Хришћани верују у Бога
који је света тројица:
Отац, Син и Свети Дух

6

7. Онтолошке последице
вере у Бога као Свету
Тројицу

4

6

8. Литургиско3
подвижничко искуство као
истинита вера људи у Бога
и као живо присуство
Божије у свету кроз Цркву
9. Разликовање теологије и 6
икономије

10. Света Литургија као
икона, то јест перојава
будућег Царства Божијег

2

4. Света Литургија – присутни Христос
5. Систематизација
6. Вера и атеизам
7.Проблем сазнања
8. Познање Бога кроз Исуса Христа
9. Литургиско-подвижничко искуство вере
(Богољубље-човекољубље)
10. Систематизација
11. Лична заједница са Богом-основ вере у Бога
12. Систематизација
13. Вера-знање-живот
14. Заједница са Богом-основ Живота
15. Бог као биће заједнице
16. Бог као личност
17. Систематизација
18. Личност или индивидуалност?
19. Религија или Црква
20. Систематизација
21. Слобода у љубави
22. Истина као личност
23. Црква у свом есхатолошком стању-истински
начин постојања света
24. Систематизација
25. Црква као будуће Царсатво Божије-циљ света
26. Подвиг-предуслов припадања Цркви
27. Систематизација (Егоизам или љубав?)
28. Бог је независтан од света
29. Свет-дело воље Божије
30. Систематизација
31. Бог је створио свет ни из чега са циљем да он
постане учесник Божијег живота и да тако постане
Царство Божије
32. Истина света-Царство Божије
33.Систематизација
34. Икона и истина-разлика између црквенг и
световног сликарства
35. Систематизација

Наставне методе се комбинују у зависности од садржаја и типа часа. Разговор тј.
дијалог најчешће, али и гледање документарних филмова са едукативним садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се, добар и задовољава).
Исходи тј. резултати који се очекују од ученика су стицања знања о својој вери и
примена знања у практичном животу, а то знчи изградња поверења и љубави према
другима у циљу заједничког суживота, као и одговорнијег односа према свом
окружењу и коначном циљу тј. спасењу.
Додатна настава: Посета и учествовање на Св. Литургији у Цркви, као и посета
Православним манастирима у Србији.
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Верска настава за II разред
(1 час недељно, 36 часова годишње)
Циљеви и задаци изучавања предмета у II години: упознавање и увођење ученика у
основне догме катихизиса; пружање информације о најзначајнијим аспектима верског
утемељења личности; буђење позитивних моралних начина размишљања код ученика,
као и свега оног што карактерише хришћански православни дух; упознавање са сл. и
раз. других вероисповести.
НАСТАВНА ТЕМА
1. Увод
2. Света Тројица један
Бог (Бог као биће
заједнице слободе,
љубави)

САДРЖАЈИ
ФОНД ЧАСОВА
1

5

3. Онтолошке
последице вере у
Свету Тројицу као
једног Бога

13

1. Упознавање садржаја и начина рада
2. Вера у Бога у Старом Завету
3. Вера у Бога у Старом Завету
(обнављање)
4. Вера у Бога у Новом Завету
5. Вера у Бога у Новом Завету
(обнављање)
6. Један Бог је Отац – конкретна
личност (библијска и светоотачка
сведочанства)
7. Један Бог је Отац – конкретна
личност (богословско објашњење)
8. Један Бог је Отац – конкретна
личност (обнављање)
9. Исус Христос – Син Божији
(библијска и светоотачка сведочанства)
10. Исус Христос – Син Божији
(сотериолошки значај Оваплоћења
Христовог)
11. Исус Христос – Син Божији
(антрополошки значај Оваплоћења
Христовог)
12. Исус Христос – Син Божији
(обнављање)
13. Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (библијска и светоотачка
сведочанства)
14. Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (улога Духа Светога у
икономији спасења после Вазнесења
Христовог)
15. Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (улога Духа Светога у
икономији спасења после Вазнесења
Христовог)
16. Свети Дух – треће лице Свете
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Тројице (обнављање)
17. Тумачење вере у Свету Тројицу као
једног Бога
18. Систематизација наставне теме
4. Стварање света ни
из чега (узрок
постојања света јесте
Бог као личност,
Божија слобода)

7

5. Својства створене
природе
2
6. Стварање човкека
,,по икони и подобију
Божијем“
(антрополошке
последице вере у Бога
који је Света Тројица

5

7. Првородни грех
3
8. Проблем смрти
(виђење овог проблема
из перспективе
природе перспективе
личности)

2

19. Старојелинско, философско
схватање бића
20. Јединство и мноштво
21. Јединство и мноштво (обнављање)
22. Личност Оца јесте узрок постојања
Божанске природе (библијска и
светоотоачка сведочанства)
23. Личност Оца јесте узрок постојања
Божанске природе (богословско
објашњење монархије Оца, проблема
субординације)
24. Личност Оца јесте узрок постојања
Божанске природе (обнављање)
25. Личност и индивидуа
26. Личност и индивидуа (обнављање)
27. Хришћанство и Црква
28. Црква – истина као заједница
29. Црква – заједница будућег века
30 Православно учење о Цркви
(обнављање)
31. Православна иконографија као
приказ есхатолошког постојања света
32. Религија или Црква
33. Религија или Црква (обнављање)
34. Црква као будуће Царство – циљ
историје
35. Систематизација обрађених
наставних целина током године

Наставне методе се комбинују у зависности од садржаја и типа часа. Разговор, тј.
дијалог се показује као најделотворнија метода у савладавању градива.
Начин оцењивања: описно (истиче се, добар и задовољава).
Исходи, односно резултати, који се очекују по реализацији програма за II разред: након
усвајања наставног програма катихизиса од ученика се, осим стицања знања, очекује да
умеју прикладно да се понашају у Цркви и у животу, да познају обичаје везане за
Крсну славу, као и највеће хришћанске празнике ( Божић, Ускрс, Духови итд. ). Такође
се очекује да ученици усвоје хришћанске врлине ( праштање, милосрђе, човекољубље),
као део грађења свог карактера.
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ВЕРСКА НАСТАВА за III разред
(један час недељно, 36 часова годишње)
Циљеви и задаци: да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот и
да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредност цркве тј. очување
сопственог верског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и живот имају
вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа
према Богу, људима и природи.
Наставна тема
1) Упознавање

Ф.ч.
1

Садржај
Упознавање ученика са наставним
планом и програмом
Тајна Христова-јединство Бога и света
као циљ стварања.

2) Тајна Христова

4

3) Христово оваплоћење
и страдање

2

Христос- истинити Бог и Човек
Христово страдање и смрт као
последица првородног греха

4) Бог је васкрсао Христа

4

Васкрсење Христовао (Бог Отац је
Духом Светим Васкрсо Христа)
Превазилажење смрти као полод личне
заједнице Бога и човека у Христу

5) Исус Христос као нови
Адам

4

6) Литургија као икона
Царства Божијег

13

7) Апостолско
прејемство

8) Теологија
Православне уметности

5

Исус Христос као нови Адам.
Јединство природе у Христу
Улога Духа Светог у сједињењу људи и
створене природе са Христом.
Дух Свети у тајнама- Крштење,
Миропомазање и Рукопожење.
Литургија-икона истинског постојања
света.
Царство Божије-заједничко дело Свете
Тројице.
Природна разлика (али не и одељеност)
између Бога и твари.
Литургија као икона будућег века
Апостолско прејемство у контексту
Литургије.
Епископ икона христова.
Епископ икона христова (презвитерииконе апостола)
Распеће и Васкрсење Христово у
Православној иконографији

2
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Наставне методе се комбинују у зависности од садржаја и типа часа: разговор тј.
дијалог , али и гледање документарних филмова са едукативним садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се, добар и задовољава).
Исходи тј. Резултати који се очекују од ученика је, осим стицања знања о својој вери, и
примена истог у практичном животу. А то знчи изградња поверења и љубави према
другима у циљу заједничког суживота, као и одговорнијег односа према свом
окружењу и коначном циљу тј. спасењу.
Додатна настава: Посета и учествовање на Св. Литургији у Цркви, као и посете
Православним манастирима у Србији
ВЕРСКА НАСТАВА за IV разред (један час недељно, 33 часова годишње).
Циљеви и задаци: да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот и
да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности Цркве тј.
очување сопственог вереског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и
живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање
сопственог односа према Богу, људима и природи.
Наставна тема
1) Упознавање

Фонд
часова
1

Садржај
Упознавање ученчика са наставним
планом и програмом
Хришћанско схватање историје(старо
јелинско, савремено и хришћанско)

2) Хришћанско
схватање историје

4

3) Есхатон будуће
царство

4

Есхатон-Царсво Божије и Есхатон као
узрок постојања Цркве и историје

4) Циљ стварања
света

5

Циљ стварња и царство Божије као
Литургија

5 (Помесна и
васељенска Црква

4

Помесна и васељенска Црква и њихов
однос

6

Јединство Цркве у Епископу и
Евхаристији, и на Васељенском нивоу

6

Теологија Правосл. Уметности у
контексту Литургије, сликарства, музици,
архитектури и књижевности

3

Црква и свет и њихов однос

5) Јединство Цркве
6) Теологија
Православне
уметности
7) Црква и свет

Наставне методе се комбинују у зависности од садржаја и типа часа: разговори
тј.дијалог, али и гледање документарних и играних филмова са едукативним
садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се, добар и задовољава).
Исход тј. Резултати који се очекују од ученчика је, осим стицања знања о својој вери,
и примена истог у практичном животу. А то значи изградња поверења и љубави према
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Богу и другима у циљу заједничког суживота, као и одговорног односа према свом
окружењу и коначном циљу тј. спасењу.
Додатна настава: Посета и учествовање на Св. Литургији у Цркви, као и посете
Православним манастирима у Србији.
************************************************************************

Програм стручне матуре
Стручном матуром проверава се стеченост компетенција и усвојености
посебних стандарда постигнућа прописаних стандардом квалификације у оквиру
одговарајућег занимања и за наставак образовања у стручној области у којој је стекао
средње образовање и васпитање, на струковним или академским студијама без
полагања пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање.
Стручна матура полаже се у складу са прописаним програмом стручне матуре
који доноси министар по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и
образовање одраслих.
Стручну матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда средњег
стручног образовања и васпитања. Ученик са потребом за додатном подршком полаже
стручну матуру у условима који обезбеђују превазилажење физичких и
комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања дела матурског испита
из предмета за које су му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа, или
да тај део полаже у складу са индивидуалним образовним планом, о чему одлуку
доносе тим за инклузивно образовање и тим за пружање додатне подршке ученицима.
Стручна матура почиње да се реализује почев од школске 2020/2021. године за
ученике који заврше четврти разред средњег стручног образовања и васпитања.

МАТУРСКИ ИСПИТ
Матурски испит у стручним школама ученици полажу у складу са делом
Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама Службени гласник СРС-Просветни гласник , број
6/9о и Просветни гласник , бр.4/91, 7/93, 17/93,1/94, 2/94,2/95, 3/95,и 8/95. који се
односи на садржај и начин полагања матурског испита.
Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.
А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих стручних
школа, а према програму који је остварен у току четворогодишњег образовања.То је
предмет српски језик и књижевност, полаже се писмено.
Б) Посебни део обухвата:
1. матурски практични рад са усменом одбраном рада,
2. усмени испит из изборног предмета.
1. Матурски практични рад
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова
занимања обухваћених образовним профилом.
Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области:
- организација обављања финансијских послова
- финансијско пословање предузећа у унутрашњем промету
- финансијско пословање предузећа са иностранствомфинансијско планирањејавни расходи
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јавни приходи
буџет
утврђивање и наплата јавних прихода
инструменти платног промета
платни промет са иностранством
биланси плаћања са иностранством
царински послови
послови осигурања
Садржаји усмене одбране рада проистичу из садржаја програма матурског
практичног рада и односе се на објашњења конкретног матурског практичног рада.
-

2. Усмени испит из изборног предмета
У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет по сопственом избору из
групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању
конкретних радних задатака из подручја рада економија, право и администрацијаобласт економије.Ученик бира један предмет из следеће групе предмета:
1. пословне финансије
2. јавне финансије
3. право
4. рачуноводство
5. финансијско пословање
6. девизно и царинско пословање
7. банкарско пословање
8. осигурањe
ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА КРАЈ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА
Опште и међупредметне компетенције омогућавају интеграцију у различите
социјалне контексте и мреже, укључујући и оне које сада не познајемо, уз изградњу
аутономије у просуђивању и доношењу одлука.
Имајући на уму ове околности и критеријуме, као и карактеристике образовног
система у Србији и контекста у којем он функционише у овом тренутку, издвојене су
следеће опште и међупредметне компетенције као најрелевантније за адекватну
припрему ученика за активну партиципацију у друштву и целоживотно учење:
1. Компетенција за целоживотно учење
2. Комуникација
3. Рад с подацима и информацијама
4. Дигитална компетенција
5. Решавање проблема
6. Сарадња
7. Одговорно учешће у демократском друштву
8. Одговоран однос према здрављу
9. Одговоран однос према околини
10. Естетичка компетенција
11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву.
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Наведене компетенције развијају се у настави свих предмета као и у
вананставним активностима кроз употребу савремених метода рада и корелацију међу
предметима.

Програм културних активности школе
Програм културних активности школе обухвата: прославе дана школе, почетка
и завршетка школске године, прославе школских и државних празника, приредбе,
представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научно-истраживачке активности,
и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и
културни развој школског окружења, као и заједничке културне активности са
релевантним појединцима, установама и организацијама ради обогаћивања културног
живота. У школи постоји тим за културне активности а његов план рада саставни је део
Годишњег плана рада школе. Чланови тима активно сарађују са локалном самоуправом
(посете школи и посете установама културе), организују доделу новогодишњих
пакетића, прославе: Дана школе и доделе диплома матурантима, школске славе, Светог
Саве. Културне активности реализују се и кроз рад у секцијама за које се ученици
определе према својим интересовањима. План рада секција и тима саставни је део
Годишњег плана рада школе.

Програм слободних активности
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних
склоности и интересовања и правилног коришћења слободног времена, школа је дужна
да реализује слободне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и
ваннаставним активностима. Кроз рад ученичке задруге и компанија на креативан
начин се подстиче развој кључних компетенција ученика. Активности су усмерене на
сакупљање уџбеника, организацију предавања, организацију тематских вечери,
радионице, посете институцијама, излети, организоване посете Сајмовима,
пријатељска спортска такмичења, међуодељењска и са школама из Ниша и ван Ниша,
уређење школе и дворишта, хуманитарне акције, рад на часопису Економист. План
рада секција и ученичке задруге саставни је део Годишњег плана рада школе.

Програм каријерног вођења и саветовања ученика
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси
добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да
их спроводи у дело. Школа формира стручни тим за каријерно вођење и саветовање у
чијем саставу су стручни сарадници и наставници. Тим у сарадњи са наставницима
реализује праћење индивидуалних склоности ученика. Саветодавни рад обавља се
током школовања, и школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве
каријерним вођењем и саветовањем. Школа помаже ученицима и родитељима у
истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање,
избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и
образовању и формирање сопственог става о томе. План рада тима саставни је део
Годишњег плана рада школе.
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Програм заштите животне средине
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и
развој свести о значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и
унапређењу природних ресурса. Школа доприноси заштити животне средине
остваривањем програма заштите животне средине, заједничким истраживањем и
акцијама локалне самоуправе и школе. Циљеви образовања и васпитања у области
заштите животне средине су: заштита и унапређење природе, развој свести о значају
очувања животне средине, усвајање еколошке етике, оспособљавање за активно
учешће у очувању животне средине. Ови циљеви и задаци реализују се преко редовне
наставе, културне и јавне делатности школе, слободних активности ученика и
друштвено-користан рад. План рада тима за заштиту животне средине саставни је део
Годишњег плана рада школе.

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и
програми превенције других облика ризичног понашања
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми
превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба
алкохола, дувана, психоактивних супстанци, малолетничка деликвенција, саставни су
део школског програма и остварују се у складу са Законом. Програми се реализују кроз
различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима,
односно другим законским заступницима, у сарадњи са јединицом локалне самоуправе,
у складу са утврђеним потребама. У остваривање програма укључују се и физичка и
правна лица са територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и
спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију у
случају насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања. У
школи функционише тим који спроводи програм за заштиту ученика од насиља који
садржи два основна елемента: план за превенцију насиља и план интервенције у
случајевима насиља. У школи постоји и тим за борбу против наркоманије, алкохолизма
и малолетничке делинквенције. Планови рада тимова саставни су део Годишњег плана
рада школе.

Програми и активности којима се развијају способности за решавање
проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање
предузетничког духа
У школи постоји тим који активно ради на развијају способности за: решавање
проблема, комуникацију, тимски рад, самоиницијативу и подстицање предузетничког
духа. Циљеви утврђени овим програмима јесу да се код деце развије способност за
мирно решавање конфликтних ситуација, у оквиру чега се ради на побољшању
комуникације и рада са другим тимовима. Одређени број активности усмерен је на
подстицање предузетничког духа код ученика и покретање самоиницијативе кроз
слободне активности, културне активности, рад у задрузи и компанијама. План рада
тима саставни је део Годишњег плана рада школе.
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Програм школског спорта
Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности,
школа у оквиру школског програма, поред наставе реализује и програм школског
спорта. Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељенска такмичења и
припреме за такмичења. Школа обавља припреме и такмичења. Школа сарађује и са
локалним спортским организацијама. У току школске године школа може да
организује недељу школског спорта. Ученици су укључени у спортске активности кроз
рад спортских секција. План рада секција саставни је део Годишњег плана рада школе.

Програм сарадње са локалном самоуправом
Школа сарађује са локалном самоуправом, која укључује и сарадњу са
канцеларијама за младе у јединицама локалне самоуправе. Школа прати, укључује се у
дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним представницима планира садржај
и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој школе. Циљ сарадње са
локалном самоуправом је проширивање ваннаставних и ваншколских активности
ученика и радника школе. Ради остваривања датих циљева сарадња се одвија на
програмским активностима Скупштине града Ниша, Општине Медијана, Скупштине
општине Дољевац, Канцеларије за младе града Ниша, Отвореног клуба, Удружење
грађана Ниш-Ван Џоу (Кина). Релизација сарадње са поменутим удружењима и
установама одвија се кроз разна спортска такмичења, радионице, изложбе и трибине.
План рада тима за сарадњу са локалном самоуправом саставни је део Годишњег плана
рада школе.

Програм сарадње са породицом
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим
законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања,
поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом школа дефинише области,
садржај и облике сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима
ученика, који обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање
родитеља у активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних,
наставних, ваннаставних, организационих и финансијских питања и то ради
унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности
и трајности образовно-васпитних утицаја. Програм обухвата и начине сарадње са
општинским саветом родитеља. Ради праћења успешности програма, школа може да на
крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља у погледу њиховог
задовољства програмом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.
Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. Мишљење родитеља,
односно другог законског заступника, добијено као резултат анкетирања, узима се у
обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. План сарадње саставни је део
Годишњег плана рада школе.

Програм екскурзија
Школа планира извођење екскурзија, на начин и под условима утврђеним
планом и програмом наставе и учења. Програм екскурзија саставни је део годишњег
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плана рада школе. Приликом извођења екскурзије нарочито се мора водити рачуна о
свим видовима заштите и безбедности ученика.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и
друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су
у вези са делатношћу школе. Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у
природи, уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких
навика, упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, развијање
позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима,
подстицање и испољаваља позитивних емоционалних доживљаја.
Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскурзије, који се
достављају наставничком већу, ради разматрања и доношења. Екскурзија може да се
изведе ако је савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор
агенције. Екскурзија се изводи, уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу
за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање
цињева и задатака.
Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу
са циљем и задацима путовања. Екскурзија се по правилу изводи у оквиру државних
граница. Изузетно за ученике трећег и четвртог разреда, екскурзија може да се
организује у иностранству.
Екскурзија може да траје:
- за ученике првог разреда- до три дана;
- за ученике другог разреда – до пет дана;
- за ученике трећег и четвртог разреда – до пет наставних дана.
Ако је ексурзија организована у време наставних дана, настава се надокнађује за
све ученике, у складу са школским календаром и годишњим планом рада.

Програм студијске посете
Наставник може у току школске године да део наставе проведе у одговарајућој
средњој школи у иностранству, а на основу међународног уговора о размени и
мобилности. Наша школа потписала је Протокол о сарадњи са школама из Македоније
и Румуније. План сарадње саставни је део Годишњег плана рада школе.

Програм безбедности и здравља на раду
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе,
родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и
унапређивање безбедности и здравља на раду. Програм спроводи тим за безбедност
према плану рада као саставном делу Годишњег плана рада школе. Безбедност и
здравље на раду регулисано је посебним правилником о мерама, начину и поступку
заштите и безбедности ученика Економске школе у Нишу и то у време одржавања
образовно-васпитног процеса у згради школе и непосредној околини, и у време
одржавања екскурзија, излета и сличних активности које организује школа.

Програм васпитног рада с ученицима
Програм васпитног рада сученицима има за циљ: упознавање и навикавање
ученика са правилима школског рада и инсистирање на томе да их се ученици
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придржавају, подстицање самоиницијативности у појединим организационим
питањима живота и рада школе, формирање правилног односа према школској
имовини. Носиоци реализације васпитног рада са децом су сви наставници, посебно
одељењске старешине, стручна служба, помоћник директора и директор. Програм ће се
нарочито остваривати на часовима одељењске заједнице, али и на свим часовима
редовне и практичне наставе, слободним активностима и на екскурзијама. Посебна
пажња посветиће се педагошко-психолошком образовању родитеља које ће и уједно
подстаћи бољу сарадњу родитеља са децом и родитеља са наставницима. План рада
саставни је део Годишњег плана рада школе.
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Реализацију Школског програма прате:
 Одељењска већа – преко извештаја о реализацији програма, успеха и владања
ученика;
 Наставничко веће – преко анализе реализације програма, успеха и владања
ученика (четири пута годишње);
 Директор школе
и помоћници директора- непосредним увидом у рад
(свакодневно)
 Стручни сарадници (педагог и психолог) - непосредно, посетом часова,
применом анкета и упитника за ученике и наставнике;
 Тим за развој школског програма и тим за школско развојно планирање анализом;
 Ученички парламент – активним учешћем на свим седницама и разменом
мишљења;
 Савет родитеља – преко анализе успеха и владања ученика (четири пута
годишње);
 Школски одбор – преко анализе успеха и владања ученика (четири пута
годишње).

У Нишу,
__________________________

Директор школе,
__________________________

Председник Школског одбора,
___________________________
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