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Циљ наставе и учења предмета:  

Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развије техничко-технолошку писменост, да изгради одговорност према раду и производњи, 

животном и радном окружењу, коришћењу техничких и технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена професионална интересовања и поступа 

предузимљиво и иницијативно. 

Разред: седми 

Годишњи фондчасова: 72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку ове теме ученик треба да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 повеже развој машина и њихов допринос 
подизања квалитета живота и рада; 

 повеже ергономију са здрављем и комфором 
људи при употреби техничких средстава; 

 анализира да ли је коришћење одређене познате 
технике и технологије у складу са очувањем 
животне средине; 

 истражи могућности смањења трошкова енергије 
у домаћинству; 

 разликује врсте транспортних машина; 

 повеже подсистеме код возила друмског 
саобраћаја са њиховом улогом; 

 провери техничку исправност бицикла; 

 демонстрира поступке одржавања бицикла или 
мопеда; 

 самостално црта скицом и техничким цртежом 
предмете користећи ортогонално и просторно 
приказивање; 

 користи CAD технологију за креирање техничке 
документације; 

 управља моделима користећи рачунар; 

1.  
Животно и радноо 

кружење 
(6) 

Појам, улога и развој машина и механизама. 
Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде. 
Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на 
здаравље људи. 
Зависност очувања животне средине од технологије. 

2.  
Саобраћај  

(6) 

Машине спољашњег и унутрашњег транспорта. 
Подсистеми код возила друмског саобраћаја (погонски, 
преносни, управљачки, кочиони). 
Испараван бицикл/мопед као битан предуслов безебедног 
учешћа у саобраћају. 

3.  
Техничка и дигитална 

писменост 
 (18) 

Специфичности техничких цртежа у машинству. 
Ортогонално и просторна приказивање предмета. 
Коришћење функција и алата  програма за CAD. 
Основне компоненте ИКТ уређаја. 
Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и 
интерфејса. 

 
 
 
 
 
 

Рационално коришћење ресурса на Земљи и очувањеи 
заштита животне средине. 
Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др.). 
Мерење и контрола – појам и примена мерних средстава 
(мерила). 
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 објасни улогу основних компоненти рачунара, 
таблета, паметних телефона и осталих ИКТ 
уређаја; 

 аргументује значај рационалног коришћења 
расположивих ресурса на Земљи; 

 идентификује материјале који се користе у 
машинству и на основу њихових својстава 
процењује могућности примене;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 користи прибор за мерење у машинству водећи 
рачуна о прецизности мерења; 

 врши операције обраде материјала који се 
користе у машинству, помоћу одговарајућих 
алата, прибора и машина и примени 
одговарајуће мере заштите на раду; 

 објасни улогу одговарајућих елемената машина и 
механизама на једноставном примеру; 

 образложи значај примене савремених машина у 
машинској индусртији и предности роботизације 
производних процеса; 

 објасни основе конструкције робота; 

 класификује погонске машине- моторе и повеже 
их са њиховом применом; 

 самостално/тимски истражи и реши задати 
проблем у оквиру пројекта; 

 изради производ у складу са принципима 
безбедности на раду; 

 тимски представи идеју, поступак израде и 
производ; 

 креира рекламу за израђен производ; 

 врши е-коресподенцију у складу са правилима и 
препорукама са циљем унапређења продаје; 

 процењује свој рад и рад других на основу 
постављених критеријума (прецизност, 
педантност) 

4.  
Ресурси и производња 

(20) 

Технологија обраде материјала у машинству (обрада 
материја са и без скидања струготине, савремене 
технологије обраде). 
Елементи машина и механизама (елементи за везу, 
елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи). 
Призводне машине: врсте, принцип рада, појединачна и 
серијска производња). 
Појам, врсте, намена и конструкција робота (механика, 
погон и управљање). 
Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, 
толотни). 
Моделовање погонских машина и/или школског мини 
робота. 

5. 
Конструкторско 

моделовање 
(22) 

Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање 
задатака. 
Самосталан/тимски рад на пројекту. 
Израда техничке документације изабараног модела ручно 
или уз помоћ рачунарских апликација. 
Реализација пројекта- израда модела коришћењем алата и 
машина у складу са принципима безбедности на раду.  
Представљање идеје, поступка израде и производа. 
Процена сопственог рада и рада других на основу 
постављених критеријума. 
Употреба електронске коресподенције са циљем 
унапређења производа. 
Одређивање оквирне цене трошкова и вредност израђеног 
модела. 
Креирање рекламе за израђени производ. 
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ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА: 

Наставни предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у 

свету који се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и 

вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних 

предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за седми разред оријентисан је на остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи предмет техника и технологија. Представљају опис 

интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, соабраћај, техничка и дигитална 

писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

1. Животно и радно 
окружење 

 (6) 

Да би се остварили исходи у овој области потребно је повезивати садржаје осталих области са примерима из 
свакодневног живота. Стимулисати ученике да препознају утицај технологије на живот и рад у свом окружењу. 
Појам и улогу машина и механизама треба представити ученицима на практичним примерима користећи 
доступна наставна средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности 
и противречности убрзаног развоја технике методом истраживачког рада и рада у групама. 
Посебну пажњу обратити на утицај технологије на жевотну средину, на експлоатацију сировина, загађење 
ваздуха, климатске промене.Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали. 
На животну средину утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што боље усвојили појам уштеде енергије, 
потребно их је упутити на пример сопственог домаћинства. У виду истаживачког рада,прикупљањем и 
обрадом података, донети мере за уштеду енергије. 
У оквиру активности у којима се користе машине и алати, без дубљег задирања у појам ергономије објаснити 
ученицима како је добар дизајн предуслов за квалтетнији и безбеднији рад (став, правилно држање, безбедно 
растојање од машине, екрана). 

2. Саобраћај  
(6) 

На почетку области подсетити ученике на садржаје које су радили у претходним разредима. Посебно 
нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном понашању и преузимању личне 
одговорности ученика за понашање у саобраћају. 
У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим  најважнијим 
подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У првом кораку остваривања исхода фокус је на 
основним деловима саобраћајних средстава.други део треба реализовати у области ресурси и производња са 
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аспекта елемената и машина (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, специјални елементи) и 
са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 
Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама спољашњег 
(бицикли, мопеди/мотоцилки, камиони, аутобуси, возови, бродови, авиони) и унутрашњег транспорта 
(дизалице, виљушкари, траспортери, лифтови). 
При реализацији ових садржаја посебно нагласити подсистеме код бицикла, мопеда и аутомобила. 
Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла и демонстрирају поступке 
одржавања. 

3. Техничка и дигитална 
писменост  

(18) 

Ова област се ослања на усвојена знања изтехничког цртања у претходним резредима. Потербно је упознати 
и оспособити ученике за ортогонално и просторно приказивање предмета и коришћење рачунарских 
апликација за CAD.  
Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти, на елементарном новоу, 
коришћењем рачунарских симулација и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћење 
рачунарске технике и објаснити појам и улогу рачунарског интерфејса. 
Реализовати вежбе у складу са могућностима школе, у супротном реализовати активност коришћењем 
симулација. 

4. Ресурси и производња 
(20) 

Упознати ученике са заначајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне средине. У 
складу са могућностима организовати посету установи  чија је делатност уско везана за наведене принципе. 
Уз практичне примере наводити ученике на закључке који се материјали најчешће користе у машинству и 
реализовати вежбе са истима. Објаснити улогу машинских елемената и механизама и демонстрирати њихов 
рад на моделу или путем симулације. 
Демонстрирати правилно коришћење прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне 
вежбе. Увести ученике у карактеристике обраде материјала који се користе у машинству, практично 
демонстрирати операције и по могућности организовати посету производном погону који их користи. Упознати 
ученике са савременим производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене у 
појединачној и серијској производњи. 
Увести појам роботике и објаснити њен заначај у савременој индустрији. Објаснити рад робота на рачунарској 
симулацији. Упознати ученике са основама конструкције робота. Роботику повезати са другим наставним 
садржајима. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и рачунарства.  
Ученицима представити класификацију погонских машина- мотора и илустровати њихову примену на 
практичним примерима. 

 
 
 
 

Ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена занања и вештине. Садржаје треба реализовати 
кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, извршавања радних 
операција, маркетинга до процене и вредновања. 
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5. Конструкторско 
моделовање 

(22) 

Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању, посебно у приступу развоја техничког 
стваралаштва- од идеје до реализације. 
Ова тема се односи на израду модела машина и уређаја који су засновани на основним елементима и 
принципима рада машина и механизама ( елементима за везу, за пренос снаге и кретања, специјалним 
елементима). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних средстава, теранспортих 
машина и уређаја и енергетских претварача. 
Један од аспеката уптребе рачунара је у функцији управљања техничким системима и процесима (интерфејс- 
систем веза са рачунаром) и конструкцијом робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са 
наставом  Информатике и рачунарства. 
У процесу реализовања пројекта битно је да ученици користе информације из различитих извора, користећи 
ИКТ и адекватну литературу. Мора се водити рачуна о принципима економичног искоришћења материјала и 
рационалног одабира алата и машина, примењујући процесе у складу са принципима безбедности нараду. У 
пројекат се може укључити и више ученика- тимски рад, уколико је рад сложенији. Ради боље координације 
чланова тима упутити ученике на употребу електронске коресподенцје са циљем унапређења рада на 
реализацији пројекта. 
Избор модула активности прилагодити условима, тј. опремљености кабинета за технику и технологију 
алатима и материјалом. 
Приликом израде техничке документације, ручни или помоћу рачунара, примењивати научено знање из 
области техничке и дигиталне писмености. 
По завршетку радова треба организовати представљање идеје, поступка израде и готовог производа. Врши се 
и процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (уредност, систематичност, 
залагање, самоиницијативност, креативност). 
На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да искаже оквирну 
цену трошкова и вредност израђеног производа. У сладу са предузетничким аспектима, реализатори треба да 
израде рекламе за израђени прозвод. 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  

1. Животно и радно окружење: машина – механизам – ергономија – дизајн – енергетска ефикасност – утицај тенологије и технике на околину 
2. Саобраћај:  безбедност – саобраћајна средства – спољашњи транспорт – унутрашњи транспорт – подсистем – погон – кочење – управљање - 

трансмисија 
3. Техничка и дигитална писменост: технички цртеж у машинству – ортогонална пројекција – просторни приказ – CAD програми  – ИКТ компоненете 

- рачунарски интерфејс 
4. Ресурси и производња: мерење – контрола  – обрада метала – производне машине – хидроградња – појединачна производња – серијска 

производња – робот –  мотори – моделовање погонских машина 
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5. Конструкторско моделовање: стварање идеје – дефинисање задатка - алгоритам – планска документација – реализација пројекта – 
самовредновање - оквирна цена - реклама 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

1. Рад с подацима и информацијама 

2. Решавање проблема 

3. Сарадња 

4. Дигитална компетенција 

5. Одговоран однос према здрављу  

6. Компетенција за учење  

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Естетичка компетенција  

9. Комуникација  

10. Одговоран однос према околини 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

1. Животно и радно окружење: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10    
2. Саобраћај: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10    
3. Техничка и дигитална писменост: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10    
4. Ресурси и производња: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10    
5. Конструкторско моделовање: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених компетенција означених 

бројевима од 1 до 10. 

 

Техника и технологија је наставни предмет повезан са свим другим наставним предметима, а тим и свим међупредметним темама. Та повезаност 

произилази из апликативне  и интегративне функције технике и технологије. Садржаји других предмета се могу применити (у већој или мањој мери) у 

настави технике и технологије, а остали предмети могу вршити уобличавање садржаја на начин који се користи у техници и технологији.  

Ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и рационалног стицања знања, 

умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, математике, хемије, биологије и ликовне 

културе, у циљу развоја међупредметних компетенција. 
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ПРАЋЕЊЕ И  ВРЕДОВАЊЕ НАСТАВЕ: 

 

У процесу оцењивања поребно је узети у обзир све активности ученика ( уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност). 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом, тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и 

раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

Вредновање активности, код индивидуалног рада, се врши праћењем заступљености следећих показатеља: 

Однос према раду Активно учествовање у 

настави 

Исказано интересовање и 

мотивација 

Сарадња са 

другима 

Степен самосталности 

 

 На сваком од часова се додељује по један поен (за блок час максимално два поена) за наведене параметре.  

 Максималан број поена који је могуће дати ученику је 5, за давање комплетног, потпуног одговора на тежа питања. 

 Пресек стања се врши на првом и трећем класифкационом периоду. 

 Након сабирања остварених поена за активност на часу, извршити вредновање на основу следећих критеријума: 
 

од 40% до 49 % остварености 
поена 

од 50% до 74 % остварености 
поена 

од 75% до 89 % остварености 
поена 

од 90% до 100 % остварености 
поена 

оцена  2 оцена  3 оцена  4 оцена  5 

 

На крају сваког полугодишта  уноси се  оцена сваком ученику за активност у дневник. 

 У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења 

 Прликом сваког вредновања постигнућа ученику ће се дати повратна информација која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и 
учење.  

 Наставник са ученицима договора показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу 

 Ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили.  

 Оцењивање треба да постане инструмент за напредовање у учењу.  

 На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима планира се процес учења и бирају погодне стратегије учења.  

 Праћење и информсање ученика о напредовању врши се континуирано дијагностички, формативно и сумативно. 
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 Напредовање ученика прати се писаним белешкама, а ниво усвојености васпитно-образовних исхода бројчаном оценом.  

 На крају наставне године изражава се закључна оцена наставног предмета која укључује све компоненте. 

 
 

И  Н  Ф  О  Р  М  А  Т  И   К  A    И    Р   А  Ч  У  Н  А  Р  С  Т  В  О 
 
Разред: седми  
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљ: Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, 
креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву које се развојем дигиталних технологија брзо мења. 

 

ИСХОДИ 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
– разликује визуелну презентацију и логичку структуру 
текста; 

- користи алате за стилско обликовање документа и 
креирање прегледа садржаја у програму за обраду 
текста; 
- објасни принципе растерске и векторске графике и 
модела приказа боја; 

 - креира растерску слику у изабраном програму; 
 - креира векторску слику у изабраном програму; 
– користи алате за уређивање и трансформацију слике; 
– креира гиф анимацију; 
– креира видео-запис коришћењем алата за снимање 
екрана; 

– разликује појмове URL, DNS, IP адреса; 
– објасни појмове хипервеза и хипертекст; 

– креира, форматира и шаље електронску пошту; 

 
 
 

ИКТ 
(10) 

Обележавање логичке структуре и генерисање прегледа 
садржаја текстуалног документа. 
Карактеристике рачунарске графике (пиксел, резолуција, RGB и 
CMYK модели приказа боја, растерска и векторска графика). 
Рад у програму за растерску графику. 
Рад у програму за векторску графику.  
Израда гиф анимација. 
Коришћење алата за снимање екрана. 

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

(4) 
 

URL, DNS, IP адреса. Хипервеза и 
хипертекст. 
Електронска пошта, креирање налога, слање и пријем поште. 
Електронска пошта (контакти, безбедност, нежељена пошта). 
Рад на дељеним документима (текстуалним документима / 
презентацијама /упитницима...) у облаку. 

– - обавља електронску комуникацију на сигуран, етички 
одговоран и безбедан начин водећи рачуна о 

 
 

Рад са изабраним текстуалним програмским језиком у области 
2Д графике. 
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приватности; 
– - препозна непримерени садржај, нежељене контакте и 

адекватно се заштити; 
– сараднички креира и дели документе у облаку водећи 

рачуна о одговарајућим нивоима приступа; 
– - подешава хипервезе према делу садржаја, другом 

документу или веб локацији; 
– - уз помоћ програмске библиотеке текстуалног 

програмског језика исцртава елементе 2Д графике; 
– - употребљава петље и генератор насумичних бројева 

за исцртавање сложенијих облика; 
– планира, опише и имплементира решење једноставног 

проблема; 
– проналази и отклања грешке у програму; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 
пројектног задатка: 

– - креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који 
комби нују текст, слике, линкове, табеле и анимације; 

– - креира рачунарске програме који доприносе решавању 
про јектног задатка; 

– - поставља резултат свог рада на Интернет ради 
дељења са другима уз помоћ наставника; 

– - вреднује своју улогу у групи при изради пројектног 
задатка и активности за које је био задужен. 

 
РАЧУНАРСТВО 

(14) 

Основне карактеристике изабране графичке библиотеке. 
Методе за исцртавање основних геометријских облика. 
Подешавање боја и положаја објеката. 
Примена петљи и случајно генерисаних вредности на исцртава- 
ње геометријских облика. 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
(4+4) 

Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 
решења.  
Израда пројектног задатка у корелацији са другим предметима.  
Вредновање резултата пројектног задатака. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по областима) 

1. ИКТ  

( 10) 

- Наставну тему Информационо-комуникационе технологије започети радом на документу који представља својеврсну 
рекапитулацију онога што су ученици учили у претходна два разреда. Наставник припрема текстуални документ, даје 
инструкције о даљем раду и локацији на којој је документ постављен. Ученици треба да пронађу и отворе овај документ у 
изабраном текст процесору, да прочитају текст и логички га уреде, доделе му одговарајуће стилове, идеално до 3 нивоа дубине.  

- Наставник треба да представи технику израде прегледа садржаја текстуалног документа, а ученици да је примене на 
документу који су логички структурирали. На овај начин, ученици се осврћу на раније научено смислено користећи нову технику 
израде прегледа садржаја текстуалног документа. 
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- У сегменту креирања и обраде дигиталне слике, ученицима треба објаснити карактеристике векторског и растерског 
представљања слике на рачунару. Представити RGB и CMYK палете боја, указати на везу избора палете у односу на намену: 
RGB – за приказивање на дигиталном уређају или на интернету, односно CMYK палете боја за припрему за штампање. 
- На овом месту погодно је увести и питање одговарајуће резолуције (квалитета) графичке датотеке у контексту конкретне 

потребе – штампање или коришћење на дигиталном уређају, односно постављање на интернет. 

- Коментарисати ко-личину меморијског простора који заузима иста дигитална слика припремљена за штампу и припремљена 

за приказивање на вебу или слање електронском поштом. Повезати са претрагом слика у оквиру интернет прегледача 

(претрага по „величини” слике). Објаснити појам битмапе и најчешће технике компресије података (компресија редуковањем 

величине, компресија без губитка података и компресија са губитком квалитета слике), без уласка у техничке детаље самих 

алгоритама компресије. 

- Наставити рад на креирању растерске графике у програму који су ученици користили у претходним разредима. Увести појам 
и сврху слојева. Објаснити да је у неким програмима за растерску графику текст векторски слој у растерској слици. 
Демонстрирати увећавање слова док је слој векторски. Трансформисати слој са текстом у растер и увећати га. Тражити од 
ученика да уоче разлике. Показати технике: додавања и брисања слоја, видљивости и сакривања слоја, подешавања 
провидности, закључавања слоја за измену и стапања слојева. 
 - Представити алате за селекцију и основне корекције дигиталних слика и фотографија као што су промена нивоа 
осветљености, контраста и обојености. Увести могућност примене Филтера. Издвојити филтере попот Blur (замућеност) и 
Sharpen (оштрина) и позвати ученике да осмисле ситуације у којима је пожељно користити један, односно други филтер (нпр. 
поштовање права приватности особа које сликамо...).  
- Показати основне геометријске трансформације над сликом (опсецање, ротирање, смицање и превратање слике у целини). 
Приказати могућности аутоматске обраде већег броја дигиталних слика (нпр. аутоматско смањење величине свих слика 
преузетих са дигиталног фото-апарата). 
- Упознати ученике са карактеристикама радног окружења одабраног програма (инсталираног локално на рачунару или у 
„облаку”) за креирање и обраду векторске графике. Посебну пажњу посветити: алатима за селекцију, пројектовању цртежа као 
и припреми за цртање. 
- Код цртања основних графичких елемената (дуж, изломљена линија, правоугаоник, квадрат, круг, елипса) објаснити принцип 
коришћења основних алата (означавање, брисање, копирање, груписање и разлагање, премештање, ротирање, симетрично 
пресликавање, поравнање). 
- Поновити поступак векторизације, применити га на изабрану растерску слику. У договору са наставником ликовне културе, 
креирати текстуалне задатке који ће навести ученике да трагају за уметником, пронађу описано дело и векторизују га. 
- Разговарати са ученицима о појму „покретна слика”. Нагласити да покрет заиста не постоји.. Увести појам „фрејм” и 
дефинисати потребан број фрејмова који се смењују у једној секунди за стварање илузије непрекидног кретања.  
- Разговарати са ученицима о видео камери – да ли камера снима покрет или је у питању изузето брз фото-апарат. Упоредити 
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традиционалан начин креирања анимираних слика са рачунарском анимацијом. У одабраном програму, демонстрирати 
поступак израде 2Д анимације. Представити катрактеристике формата слике gif. Објаснити поступак чувања и приказа 
анимација (није их могуће прегледати у традиционалним програмима за преглед слика). Демонстрирати њихово уграђивање 
у мултимедијалну презентацију. 
У одабраном алату за израду 2Д анимација, на већ припремљеној групи слика сачуваној у gif формату, омогућити ученицима 
да направе анимирану слику. 
- Разговарати са ученицима о изворима информација које користе док уче. Поред уџбеника, охрабрити их да испричају лична 
искуства везана за интернет као извор информација, видео-туторијале, разговоре са одраслим особама. Утврдити каква су 
искуства ученика када је учење коришћењем видео-туторијала у питању (формално и неформално).  
- Коришћењем одабраног програма за снимање екрана демонстрирати снимање кратког видео-туторијала, приказати резултат 
ове активности и задати смернице за израду кратког видео-туторијала, који ученици треба самостално да сниме и сачувају (на 
пример: приказати поступак уметања прегледа садржаја у текстуални документ или креирања растерске или векторске слике). 
Уколико услови у учионици (шум, бука, слаба чујност) утичу на квалитет снимљеног звука, могуће је уз помоћ програма за 
обраду звука отклонити недостатке (на пример, преузети програм Audacity и приказати технике уклањања недостатака) или 
организовати снимање звука у бољим условима. Нагласити ученицима да звук може бити додат у видео-туторијал накнадно 
или чак замењен одговарајућим титлом. 

2.ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ  

(4) 

- Подсетити ученике на значење појмова који су у претходним разредима представљени скраћеницама URL и IP адреса, затим 
појмова клијент и сервер у мрежном окружењу, као и на значење појмова: домен, назив интернет домена, веб-адреса и 
њихову узајамну везу. Укратко представити значење појмова: DNS сервис (на пример DNS – Domain Name System – као базни 
интернет сервис, који омогућава превођење текстуалних у нумеричке ознаке и обратно) и DNS сервер (на пример DNS Server 
– уређај који омогућава да се за тражене услуге на одређеном интернет домену добију одговарајуће IP адресе неопходне за 
комуникацију и размену података у мрежи) и објаснити њихову улогу у комуникацији између клијента и сервера у мрежном 
окружењу (на пример у ком су односу DNS сервис, URL и IP адреса у оквиру веб сервиса (World Wide Web).  

- Објаснити појам хипервезе (hyperlink) и хипертекста (hypertext). Приказати хипертекст и хиперлинк у интернет пре- гледачу, 
а затим, у програмима за обраду текста и израду мулти-медијалних презентација демонстрирати додавање и подешавање 
хипервезе према делу текста у документу, другом документу или према неком садржају на инернету. 

- Представити интернет сервис електронска пошта (е-маил). Објаснити значење појма адреса електронске поште, описати и 
по потреби демонстрирати поступак креирања налога за електронску пошту. Представити поступак креирања и форматирања 
електронске поште, поступак уметања прилога и хипервеза. Нагласити важност форме саме поруке, проверу правописа и 
садржаја поруке пре слања. Објаснити одељке који се односе на: наслов поруке, адресе примаоца (коме, копија, скривена 
копија). Објаснити зна- чење функција: проследи, одговори и одговори свима на већ при- мљену поруку, нагласити дејство 
сваке од њих. 
- Представити организацију и начин складиштења порука за изабрани сервис у виду фасцикли (ако се ради о Gmail-у, 
напоменути да нема фасцикле, него ознаке – лабеле) у којима се чувају примљене поруке, посла- те поруке, недовршене, 
нежељена пошта, отпад, као и могућности изабраног сервиса за електронску пошту за архивирање, означа- вање порука по 
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важности и сл. Посебну пажњу посветити правилима која важе у писаној електронској комуникацији као и  на важност заштите 
личних података и контаката, питања безбедности, начинима заштите од нежељене поште и уобичајених поступака које треба 
применити у те сврхе. 
- Подсетити ученике на примере дељења садржаја који су описани и примењивани у претходним разредима и представити 
могућности које нуди рачунарство у облаку (Cloud Computing) путем дељеног диска за чување података, употребу апликација 
и алата доступних уз изабрани е-маил налог. Представити концепт рада изабраног дељеног диска (на пример: OneDrive, Google 
Drive...) за организацију података, демонстрирати рад у апликацијама и направити аналогију са офлајн апликацијама исте 
намене (процесор текста, програм за рад са слајд-презентацијама…). Представити поступак дељења и подешавање опција 
дељења садржаја (на пример, путем линка на конкретне мејл адресе).  
- Описати и демонстрирати рад на дељеном тексту, презентацији или упитнику кроз активности на конкретном садржају. Указати 
на бројне предности и могуће недостатке сарадничког рада. Описати и приказати поступке рада на документу, преузимање и 
чување у одговарајућим форматима намењеним за даљи рад, штампање или друге потребе. Објаснити поступак креирања, 
додавања (отпремања са уређаја на дељени диск) и преузимања садржаја (са дељеног дика на уређај). Приликом 
представљања концепта приступа дељеним садржаји- ма по нивоима (уређивање, преглед и коментарисање) указати на 
важност поштовања правила безбедности, заштите података и ау- торских права, која чланови групе треба да усвоје током рада 
на заједничком документу. 
- Ученицима задати да испробају креирање, дељење и сараднички рад на смисленим документима – текстовима, графици, 
презентацијама, упитницима. Иницирати дискусију о сличностима и разликама, предностима и недостацима у раду са 
апликацијама у офлајн у односу на онлајн варијанту (дискусија о овим питањима може се водити и у односу на 

3. РАЧУНАРСТВО 

(14) 

- Пре преласка на обраду нових тема обновити технике програмирања у текстуалном програмском језику у 6. разреду (бар 4 
школска часа). 
Укратко упознати ученике са библиотеком за 2Д графику која ће бити коришћена у настави и, ако је то потребно, са начином 
њене инсталације. Подцртати везу између програмирања графичких апликација и програма за векторску графику (сваки цртеж 
се састоји од скупа геометријских облика описаних својим нумеричким параметрима). 
- Описати основну структуру графичког програма и потрудити се да се током наставе та структура што мање варира. Уколико 
графичка библиотека захтева нетривијалан програмски код за иницијализацију и деиницијализацију, ученицима понудити 
готову мустру од које могу да крену програмирање својих апликација, са што мање когнитивног оптерећења у вези са техничким 
детаљима одабране графичке библиотеке и са централним фокусом на технике заједничке већини графичких библиотека. 
- Увести појам координатног система прозора, описати сличности и разлике у односу на традиционални координатни систем 
који се користи у математици. Увести начине задавања боја (именоване боје, боје задате помоћу три броја у RGB систему). 
- Објаснити и демонстрирати исцртавање следећих основних примитива: 

– дуж, 
– испуњен и уоквирен правоугаоник, 
– круг и кружница. 

- Описати и демонстрирати поступак цртања сложенијих облика састављених од ових примитива (нпр. кућица, глава робота, 
чича Глиша, сладолед, ...).  
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- Објаснити појмове апсолутне и релативне вредности координата. Описати и приказати поступак цртања помоћу задавања 
апсолутних вредности координата, али и помоћу задавања релативних координата у односу на неку истакнуту тачку и величине 
одређене у размери према некој датој мери (на пример нацртати чича Глишу,  ако  ми се центар главе  налази  у тачки чије су 
координате (x, y) и полупречник јој је r, при чему се величина и положај тела одређују у пропорцији са датим величинама). У 
корелацији са наставом математике цртати облике са интересантним математичким својствима (нпр. једнакостранични и 
једнакокраки троугао, средња линија троугла, тежиште троугла, описана кружница око троугла, кругови који се додирују споља 
и изнутра, концентричне кружнице, цветови од шест кругова, итд.). 
Уколико их одабрана графичка библиотека подржава, приказати и следеће, мало компликованије примитиве: 

– испуњена и уоквирена елипса, 
– кружни лук, 
– испуњени и уоквирени многоугао (полигон). 

- Описати и демонстрирати поступак примене ових облика у цртању мало сложенијих цртежа, као и технику исписа текста 
на екрану, на датој позицији и са одабраним словним ликом (фонтом). Приказати технике учитавања и приказа слика, ако их 
одабрана графичка библиотека подржава и илустровати их кроз низ примера (слике могу да буду унапред припремљене од 
стране наставника, а ученицима се може задати да са интернета преузму одговарајуће слике, обраде их у програму за 
обраду слика и онда их увезу у своју апликацију). 
Могуће је ученицима приказати и увоз и пуштање звука коришћењем одабране библиотеке. 
- Оставити ученицима дозу креативне слободе приликом избора цртежа који се програмски генерише. 
У циљу вежбања итерације и алгоритамског начина размишљања приказати ученицима низ задатака у којима се цртају 
правилни облици уз помоћ петљи (низ подједнако размакнутих концентричних кружница, низ подједнако размакнутих 
паралелних линија, низ кружница истог пречника које се додирују, градијент боја, итд.). Подцртати корелацију са појмом 
линеарне функције који се обрађује у математици. 
- Приказати генерисање насумичних бројева и употребу насумично генерисаних бројева на цртање насумично распоређених 
облика и насумични избор боја.  
- Приказати ученицима могућност употребе референтних приручника, туторијала, видео-туторијала и интернет форума у циљу 
налажења потребних информација о примени библиотечких функ- ција, алгоритама и релевантних делова програмског кода 

4. ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК  

(4+4) 

Пројектни задатак ИКТ  И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (4) 

- При реализацији првог пројектног задатка, наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу 
теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална 
пи- сменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз 
све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже 
решења. Посебну пажњу посветити развоју међупредметних компетенција, подстицању иницијативе и креативности, 
успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. 
- При представљању фаза пројекта (на начин већ описан у претходним разредима) понудити ученицима пројектне задатке 
који се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. Циљ пројектног задатка је развијање и неговање: 
поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања 
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постигнућа. 
Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим 
и сличним примерима: 
– Објаснићу ти (истраживање потреба вршњака када је вршњачко  учење у питању (онлајн упитник) и анализа резултата...) 
– Школа је наша (истраживање потреба вршњака када је школски живот у питању – шта нам недостаје: ученички клуб за вршњачко 
учење, секција, интерно такмичење… (он-лајн упитник) и анализа резултата) 
 - Музеј који недостаје - школа је део шире друштвене заједнице и као таква може да допринесе њеној научно-културној сцени: 
( сараднички рад на дефинисању циља пројекта; испитивање потреба ученика и мештана-онлајн анкета објављена на сајту 
школе и сајту локалне самоуправе; анализа резултата анкете...) 
 - Зато што смо одговорни (истраживање о ставовима вршњака када је квалитет живота у локалној средини у питању (он- 
лајн упитник о еколошким, културним, образовним потребама, анализа резултата и одабир проблема који вршњаци начешће 
наводе...) 
 
Пројектни задатак из области РАЧУНАРСТВО  (4) 

- Пројектна настава у области Рачунарства је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су 
проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима).  

- Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који треба предложити 
могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за проблемску наставу. Пронађена решења се могу 
тестирати и о њима се може расправљати. 
- Истрагу можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем”. Учење засновано на истрази почиње 
постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се проналажењем решења, доношењем разумних закључака, 
одгова- рајућих одлука, или применом нових знања или вештина. 
Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и обраду 
информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени (одговор није могуће наћи 
једноставним укуцавањем у претраживач) и када ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско 
повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. 
Свако решење може имати мане и вр лине, а ученици морају да их анализирају и процењују. 
Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог програма  у 
циљу решавања пројектног задатка. За реализацију наставног пројекта могуће је користити рачунар или други програмабилни 
физички уређај. 
Теме наставног пројекта треба осмислити тако да подржавају функционализацију знања ученика стечених учењем различитих 
предмета. 
Могуће теме наставног пројекта: 

– Да ли живим здраво? (Истраживање концепта „здрав начин живота”, утврђивање у којој мери лични начин живота 
ученика одговара овом концепту на основу података добијених програмирањем физичког уређаја да врши функцију бројача 
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корака, креира- њем програма за израчунавање индекса телесне масе...); 
– Дигитална башта (Истраживање услова за узгој зачинског биља у затвореном простору, креирање дигитализоване 

баште – програмирање физичког уређаја да мери влажност земљишта и сигнализира да ли је заливање потребно или 
програмирање физичког уређаја да, на основу очитане влажности земљишта, покреће мотор који омогућава аутоматско 
заливање; програмирање физичког уређаја да мери ниво осветљености места на коме се башта на- лази и сигнализира да 
башту треба поставити на друго место...); 

– Бицикл са сигнализацијом (Истраживање концепта „безбедност у саобраћају” у контексту визуелне сигнализације, 
програмирање физичког уређаја да симулира рад мигаваца и других визуелних облежја бицикла); 

– Интерактивни албум (израда програма у виду албума са: делима познатог уметника, архитектуре једне епохе, седам 
чуда Античког света... које се након клика увеличавају, неко време остају увећане, а затим смањују на своје почетне 
димензије); 

– Ово је кретање (креирање анимираних модела који приказују промене физичких величина, као на пример: брзина, 
убрзање, потенцијална и кинетичка енергија, а при задатом кретању објекта 
– вертикални хитац, кретање тела низ стрму раван). 

Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. 

Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се процењивати квалитет 
решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта квалитетно решење подразумева. Листа 
мора бити свеобухватна – не сме да се односи само на квалитет креи- раних програма, већ и на квалитет представљања и 
образлагања предложених решења. 
 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ ПО ОБЛАСТИМА:  
 

6. ИКТ: логичка структура и садржај документа, пиксел, резолуција, растерска и векторска графика, RGB и CMYK палете боја, гиф анимација, хипервеза 
7. Дигитална писменост: URL, електронска пошта, текстуални програмски језик,. 
8. Рачунарство: 2Д графика - графички програм - координатни систем прозора – апсолутне координате – релативне координате 
9. Пројектна настава: проблемска настава – учење засновано на истрази – фазе пројекта – сценарио – процена – квалитет решења – безбедност – 

мултимедијални садржај – презентовање – дискусија 
 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, 
које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 
која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који 
одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док 
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је за друге потребно више времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљ коме се тежи током 
једне школске године. Наставу у том  смислу треба усмерити на развијање компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално изводе 
закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика. Ученике треба 
упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у реша- вању 
разноврсних задатака. 
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које 
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивиду- алних карактеристика ученика. 
 
 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 
 

1. Рад с подацима и информацијама 
2. Решавање проблема 
3. Сарадња 
4. Дигитална компетенција 
5. Одговоран однос према здрављу  
6. Компетенција за учење  
7. Одговорно учешће у демократском друштву 
8. Естетичка компетенција  
9. Комуникација  
10. Одговоран однос према околини 
 

Заступљеност компетенције по наставним областима: 

6. ИКТ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    
7. Дигитална писменост ј: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    
8. Рачунарство: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9    
9. Пројектна настава: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10    

 

Напомена: Наведени бројеви, десно од одговарајуће наставне области, указују да се развија и постоји нека од горе наведених компетенција означених 

бројевима од 1 до 10. 

Битно је напоменути да постоји корелација са свим наставним предметима  коју је најлакше остварити  при изради пројеката. Са којим предметима ће бити 

остварена корелација превасходно зависи од теме и свеобухватности пројекта.  
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ПРОВЕРА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА УЧЕНИЧКИХ ПОСТИГНУЋА (ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА) 

 

Шта пратимо 

Поступак и 

инструменти 

оцењивања 

Критеријуми Време 

 
Степен 

остварености 
циљева и 

прописаних, 
односно 

прилагођених 
исхода 

постигнућа у 
току 

савладавања 
програма 
предмета; 

 

Процењују се: 
вештине 

разумевања, 
примена и 

вредновање 
научених 

поступака и 
процедура; 

 
рад са 

подацима и 
рад на 

различитим 
врстама 
тестова; 

 
вештине, 
руковање 

алатима  и 
технологијама 

и извођење 
радних 

задатака. 

ученик који остварује веома 
значајан напредак у савладавању 
програма предмета и у потпуности 
самостално испуњавања захтеве 
који су утврђени на основном и 
средњем нивоу, као и већину 
захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа, 
односно захтева који су одређени 

индивидуалним образовним планом 
и прилагођеним стандардима 

постигнућа, 
добија оцену одличан (5); 

- свакодневно 

бележење 

активности ученика 

на часу у свеску 

евиденције 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усмено 

одговарање, свеска 

 Број јављања: 

 За јављање + 

 За јављање више пута 
++ 

 За давање комплетног, 
потпуног одговора на 

тежа питања +5 

 Ко не зна одговор - 

Свакодневно 

бележење 

током године 

 

 

Учесталост по месецима 

Пресек стања 

по тромесечју 

ученик који остварује значајан 
напредак у савладавању програма 

предмета и у потпуности, 
самостално, испуњавања захтеве 

који су утврђени на основном и 
средњем нивоу, као и део захтева 

са напредног нивоа посебних 
стандарда постигнућа уз мању 

помоћ наставника, односно захтева 
који су одређени индивидуалним 

Свеобухватност одговора 

Сналажење у 

одговарајућим и намеским 

програмима и 

апликацијама 

Хоризонтално и 

вертикално повезивање 

градива 

По потреби, 

бар једном у 

полугодишту 
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 образовним планом и 
прилагођеним стандардима 

постигнућа, 
добија оцену врло добар (4); 

евиденције 

наставника 

 

 

-редовност онлајн 

домаћег, свеска 

евиденције 

 

 

- писане онлајн 

провере, свеска 

евиденције 

 

 

 

- групни рад 

(посматрање 

наставника, 

излагање група), 

свеска евиденције 

 

Рад у пару 

За три неурађена онлајн  

домаћа здатка  -1 у свеску 

 

Свакодневно 

током године 

праћење/ 

пресек стања 

за тромесечје 

На крају 

наставне 

године 

ученик који остварује напредак у 
савладавању програма предмета и 

у потпуности, самостално 
испуњавања захтеве који су 

утврђени на основном и већи део 
на средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно 
захтева који су одређени 

индивидуалним образовним планом 
и прилагођеним стандардима 

постигнућа, 
добија оцену добар (3); 

Бодовање: 

35-49% -  2 

50-74% -  3 

75.89% -  4 

90-100% - 5 

Након сваке 

теме 

ученик који остварује минималан 
напредак у савладавању програма 
предмета и испуњавања уз помоћ 

наставника захтеве који су утврђени 
у већем делу основног нивоа 

постигнућа, односно захтеве који су 
одређени индивидуалним 

образовним планом и 
прилагођеним стандардима 

постигнућа, 
добија оцену довољан (2); 

Сарадња у групи 

(сви чланови су укључени, 

сви имају задато 

забележено у свескама...) 

Степен знања свих 

чланова групе 

Квалитативно и 

квантитативно 

процењивање резултата 

По потреби 
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(посматрање 

наставника, 

излагање парова), 

свеска евиденције 

 

-Сналажење у 

апликацијама 

прогрмима 

рада група ( апликација, 

табела...) 

 

Прва три пара која ураде 

добијају +5 

 

По потреби 

 

 

На крају 

школске 

године 

Ангажовање 

ученика у 

настави 

Одговоран 
однос према 

раду, 
постављеним 
задацима, и 

исказано 
интересовање 

и мотивацију за 
учење и 

напредовање. 
активно 

учествовање у 
настави, 

сарадњу са 
другима 

веома висок степен ангажовања 

ученика (5) 

 

Вођење евиденције 

од стране 

наставника о: 

-Броју јављања на 

часовима 

-Броју успешности у 

групном раду, раду у 

пару 

-Учешћу на 

такмичењима 

-Несебичном 

пружању помоћи 

другим ученицима.. 

-Све што је рађено на часу 

налази се у свескама или 

фолдерима или у облаку, 

дропбоксу ( у зависности 

од захтева) 

 

 

-Број и квалитет  

добровољног учешћа у 

разним наставним и 

ваннаставним 

активностима (такмичења, 

израда паноа, кратко 

предавање, вођење квиза, 

израда асоцијација...) 

 

 

Пресек стања 

по 

тромесечјима 

висок степен ангажовања ученика 

(4) 

 

уз ангажовање ученика (3) 

 

ангажовање ученика (2) 

 

НЕКИ ОД ПРЕПОРУЧЕНИХ НАЧИНА ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА 

ОБРАЗОВНА ПОДРШКА: 
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- У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 
учења. 

- Будући да предмет информатика и рачунарство у седмом разреду треба, првенствено да развије вештине, навике, вредносне ставове и стилове 
понашања, требало би и вредновање више усмерити ка праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања. 
- Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду 
и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Наставник са ученицима договара показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у 
учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент 
за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 
учења. 
- У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и 
прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и 
систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку 
у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија 
отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 
број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника  са стручним 
сарадником, уз коришћење Блумове таксономије. 
- Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање 
и утврђивање појмова и чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за утврђивање градива, кад год је 
могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина. 
- Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 
постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник 
резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, потребно 
је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне. 
- У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске наставе, планирати секцију и време за менторски рад са 
ученицима који учествују на такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад   на секцији изврши у сарадњи са другим наставницима, 
а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим интересовањима. Теме као што су израда и одржавање школског сајта, блога или неке друге 
школске веб странице, креирање и израда школског електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и 
вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ  Циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области 
физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада.  

Разред   Седми  

Годишњи фонд часова: 108  часoва 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- примени комплекс простих вежби у самосталном 
вежбању 
-користи научене вежбе у спорту, рекреацији и различитим 
животним ситуацијама 
-упоређује резултате тестирања са вредностима за свој 
узраст 
-примени достигнути ниво технике кретања у игри, спорту 
и свакодневном животу 
-разликује атлетске дисциплине 
-развија своје моторичке способности применом вежбања 
из атлетике 
-одржава равнотежу у различитим кретањима 
-схвата вредност спортске гимнастике за сопствени развој 
-изводи елементе технике екипних игара са лоптом – 
одбојка, кошарка, футсал, рукомет и стони тенис 
-примењује основна правила игара у игри 
-користи елементе технике у игри 
-примењује основне елементе тактике у одбрани и нападу 
-учествује у  одељенским такмичењима 
-изводи кретње у различитом ритму 
-игра народно коло 
-објасни својим речима значај примењених вежби 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Вежбе за развој снаге 
Вежбе за развој 
покретљивости 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости 
Вежбе за развој брзине 
Вежбе за развој кординације 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Атлетика Техника  трчања 
Техника штафетног трчања 
Истрајно трчање- припрема 
за крос 
Скок у даљ 
Скок у вис опкорачна техника 

Спортска гимнастика Вежбе на тлу 
Поскоци, скокови, окрети 
Гимнастички полигон 
Вежба на греди 

Основе тимских и 
спортских игара 

Одбојка  
-основни елементи технике 
(одбијање ло прстима, 
чекићем, сервис) 
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-препозна начин за побољшање својих физичких 
способности 
-правилно се понаша на вежбалишту и спортским 
манифестацијама 
-примени мере безбедности у вежбању у школи и ван ње 
-одговорно се односи према објектима, справама и 
реквизитима 
-решава конфликте на друштвено прихватљив начин 
-прихвати победу и пораз 
-примени препоручени дневни ритам одмора рада и 
исхране 

– користи различите вежбе за побољшање својих 
физичких способности;  

– процени последице недовољне физичке активности; 

-примењује здравствено хигијенске мере у вежбању 
-правилно реагује након повреда 
-чува животну средину током вежбања 
-препозна последице конзумирања алкохола и дувана   
-примени и поштује правила тимске и спортске игре у 

складу са етичким нормама 

- прихвати сопствену победу и пораз у складу са 

„ферплејом“ 

− разликује здравe и нездравe начине исхране, 

− примењује здравствено-хигијенске мере пре, у току и 

након вежбања  

 
 

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ,  
СПОРТ И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ         

-познавање основних 
правила игре 
-примена елемената технике 
и правила у игри 
Кошарка. 
-кретање у основном ставу у 
одбрани 
-контрола лопте у месту и 
кретању 
-вођење лопте 
-дриблинг 
-хватање и додавање лопте 
-шутирање 
-принципи индивидуалне 
одбране 
-откривање и покривање 
-основна правила игре 
-Рукомет: 
-вођење лопте,  
-хватањa и додавањa лопте, 
-шутирања на гол, 
-финтирање, 
-принципи индувидуалне 
одбране 
-основна правила 
 Футсал  
-основни елементи игре 
(вођење, додавање, примање 
лопте, шут на гол) 
-познавање основних 
правила 
-примена основних правила и 
елемената у игри 
 Стони тенис 
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 -основни ударци, форхенд и 
бекхенд, сервис 
-познавање основних 
правила 
-примена основних правила и 
елемената у игри 

Плес и ритмика Вежбе са вијачом и обручем 
Народна кола 

Полигони 
 

 

 

Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима 

 

 

Такмичења 

Такмичарске игре између 

одељења 

(у току школске године) 

 

 

 Тестирања и мерења 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мерење висине и тежине 

тела 

-скок у даљ из места 

-трбушњаци за 30с 

-одбијање лопте о зид за 15с 

-витост 

-трбушњаци 

-чунасто трчање 

(тестирање се раде на 

почетку и на крају школске 

године) 

 

Кључни појмови:  физичко вежбање, кошарка,  рукомет, одбојка, футсал,  стони тенис, здравље и васпитање. 
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Корелација: Биологија (правилна исхрана, хигијена тела), историја (Стара Грчка), математика (угао избачаја кугле), музичка култура (народна кола), 

физика. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

Учењем наставног птедмета физичко и здравствено васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима и културним вредностима телесног вежбања, 

примењује их у свакодневном животу, новим и ванредним животним ситуацијама; разуме значај континуираног развојха физичких способности, 

разноврсних моторичких активности, утицај на здравље, здравље околине и квалитет живота. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Ученик је стекао знања и у стању је да користи разноврсне програме обуке индивидуалног и колективног вежбања. Има позитиван став према физичким 

активностима и спорту у свакодневном животу, поштује правила и негује здраве међуљудске односе.Промовише улогу физичке активности и спорта у 

унапређивању здравља и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социопатолошких појава. 

Компетенције: Компетенција за учење, комуникација, сарадња, брига за здравље. 

Исходи воде ка испуњењу следећих стандарда: 

Физичке способности: Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10. 

Атлетика: Фв.1.1.3.,Фв.1.1.4.,Фв.1.1.5.,Фв.1.1.6.,Фв.1.1.7.,Фв.1.1.9.,Фв.1.1.10.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Спортска игра кошарка: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска игра одбојка: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска игра рукомет: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска игра футсал: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска игра стони тенис: Фв.1.1.1.,Фв.1.1.2.,Фв.2.1.1. 

Спортска гимнастика: в.1.1.11.,Фв.1.1.12.,Фв.1.1.13.,Фв.1.1.14.,Фв.1.1.15.,Фв.1.1.16.,Фв.1.1.17.,Фв.1.1.18.,Фв.1.1.19.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Плес и ритмика: Фв.1.1.20.,Фв.1.1.21.,Фв.1.1.22.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Физичко вежбање и спорт: Фв.1.2.1.,Фв.1.2.2.,Фв.1.2.3.,Фв.1.3.1.,Фв.1.3.2.,Фв.1.3.3.,Фв.1.3.4.,Фв.1.1.24.,Фв.1.1.25. 

Здравствено васпитање: Фв.1.4.1.,Фв.1.4.2.,Фв.1.4.4.,Фв.3.3.1. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 Концепција физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству часовних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне 
претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја.   

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли у предмету физичко и здравствено васпитање, и учешћем у 
обавезним физичким активностима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности,  

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања (у трајању од 3 школска часа недељно)                                

  Обавезни организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су: 

1.Редовна настава 

2.Остали облици рада: 

-секције 

-недеља школског спорта 

-активности у природи ( кросеви, зимовања, летовања...) 

-школска и ваншколска такмичења 

- корективно педагошки рад 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 
 

 
НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим органозаионим облицима рада посебан акценат се ставља на :  
-развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. Део главне фазе 
користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов 
развој.Методе и облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима ученика и материјално техничким 
условима за рад: 
-подстицање ученика на самостално вежбање 
-учвршћивање правилног држања тела 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 
примењујући  основне дидактичко-методичке принципе и методе рада неопходне за достизање постављених 
исхода. Усвојене моторичке  вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и 
специфичним животним ситуацијама. Ученицима који нису у стању да усвоје неки од садржаја задају се слична али 
лакша вежбања од предвиђених.Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти 
достигне у наредном периоду. 
Усавршавање неких моторичких задатака је континуиран процес без обзира на садржај програма. Ураду са 
напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес реализације програма неопходно је 
пратити способности ученика за различите физичке активности. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

Ова област реализује се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме уз практични 
рад.Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о вежбању, 
физичком васпитању ,спорту и здрављу. 
Основне информације о вежбању и здарвљу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу.Ова 
наставна облест обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и здрављу; развијање и 
неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игрии др. 
Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности; формирању правилног 
односа према различотости, чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредности итд. 
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ВАНЧАСОВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 

Слободне активности – секције 

Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт. Рад   се  одвија  у  спортским  секцијама  или  школским  

екипама које  се  формирају према интересовању, способностима и полу  ученика. 

Недеља школског спорта 

Школа организује и „Спортску недељу“, такмичење за све ученике од 1-8. разреда. Они се такмиче у дисциплинама које су у складу са условима у којима 

школа ради. 

Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

 Од  активности  у  природи, планирана  су  два  кроса :  

  -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 

  -пролећни  крос, у организацији  Спортског  савеза и  РТС-а (мај) 

- зимовање - организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, краћи излети са пешачењем или на санкама, и др.);  

- летовање - организује се за време летњег распуста у трајању од најмање седам дана (логоровање, камповање итд.).  

Школска и ваншколска такмичења 

Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања. Организују се школска такмичења у спортским  

играма. У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица, организују  се  такмичења међушколског  карактера  у  свим  спортсим   дисциплинама  према  

календару  који  прави   Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез, а у оквиру ОСИУРС-а. 

Корективно-педагошки рад и допунска настава 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

-потешкоћа у савлађивању градива, 

-смањене физичке способности; 

-лоше држање тела; 

-здравствене потешкоће  које онемогућавају редовно похађање наставе. 
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Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке 
изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима.  

-учествује у организацији спортске недеље и школских такмичења 

- суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на часу или школском такмичењу,  

- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме репортажу са спортског догађаја,  

- прате и евидентирају активност ученика на часу уз помоћ наставника и на други начин помажу у организацији, часовних, ванчасовних и ваншколских 
активности.  

Праћење и оцењивање : 

Формативно и сумативно оцењивање: 

Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли 
оно што је описано одређеним исходом. Исходи помажу  у праћењу, прикупљању и бележењу постигнућа ученика. У процесу оцењивања пожељно је 
користити лични картон ученика (евиденција о процесу и продуктима рада ученика, уз коментаре и препоруке) као извор података и показатеља о 
напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су вишеструке: омогућава континуирано и систематично праћење напредовања, 
представља увид у праћење различитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид 
у различите области постигнућа (јаке и слабе стране) ученика.  

Начин прилагођавања: 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном 
приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској 
организацији рада. Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу.  У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени 
садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине спортове. 

− Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:  

− наведе основна правила гимнастике, атлетике, рукомета 

− дефинише основна здравствено- хигијенска правила вежбања 

− презентује и анализира информације о физичком вежбању, здрављу, спорту, историји спорта 


