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ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 

ученик ће бити у стању да: 

 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

1. 

 

 

Животно и радно окружење 

 

6 

• процени значај електротехнике, 

рачунарства и мехатронике у 

животном и радном окружењу; 

 

• анализира опасности од 

неправилног коришћења 

електричних апарата и уређаја и 

познаје поступке пружања прве 

помоћи; 

 

• образложи важност енергетске 

ефикасности електричних уређаја 

у домаћинству; 

 

• повеже професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике са сопственим 

интересовањима. 

 

• Увод у електротехнику, 

рачунарство и 

мехатронику. 

 

• Електрична инсталација-

опасност и мере заштите. 

 

• Примена електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња 

енергије и енергетска 

ефикасност. 

 

• Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике. 

 

• Схватио значај 

електротехнике, рачунарства 

и мехатронике у животном и 

радном окружењу. 

 

• Оспособљен да, методом 

истраживачког рада, открије 

и препозна предности и 

недостатке убрзаног развоја 

технике и технологије. 

 

• Кроз употребу електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству схватио значај 

њихове правилне употребе 

ради сопствене безбедности 

и очувања здравља. 

 

• Оспособљен да правилно 

реагује и пружи прву помоћ 

страдалима од струјног 

удара. 

 

• Зна да препозна енергетски 

ефикасне уређаје у 



домаћинству и образложи 

значај њиховог коришћења 

са становишта рационалне 

потрошње електричне 

енергије. 

 

• Упознат са занимањима и 

пословима у области 

електротехнике и 

мехатронике. 

 

 

2. 

 

Саобраћај 

 

6 

• упореди карактеристике 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава са 

конвенционалним; 

 

• разуме значај електричних и 

електронских уређаја у 

саобраћајним средствима; 

 

• користи доступне 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Саобраћајна средства на 

електропогон-врсте и 

карактеристике. Хибридна 

возила. 

 

• Електрични и 

електронски уређаји у 

саобраћајним средствима. 

 

• Основи 

телекомуникација.  

 

• Оспособљен да упореди 

карактеристике и нагласи 

предности и недостатке 

електричних и хибридних 

саобраћајних средстава у 

односу на конвенционална. 

 

• Разуме концепт здравог и 

безбедног окружења (вода, 

ваздух, земљиште) за живот 

људи са становишта 

употребе еколошких 

саобраћајних средстава. 

 

• Упознат са електричним и 

електронским уређајима у 

саобраћајним средствима, 

њиховом функцијом и 

значајем за безбедно 

одвијање саобраћаја. 

 

• Ефикасно и безбедно 

остварује међусобну 

комуникацију и сарадњу 



 користећи 

телекомуникационе уређаје и 

сервисе. 

 

 

3. 

 

 

Техничка и дигитална 

писменост 

 

18 

• класификује компоненте ИКТ 

уређаја према намени; 

 

• процени значај управљања 

процесима и уређајима помоћу 

ИКТ; 

 

• црта електричне шеме  

правилно користећи симболе;  

 

• користи софтвере за симулацију 

рада електричних кола; 

 

• састави електромеханички 

модел  и управља њиме помоћу 

интерфејса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Основне компоненте ИКТ 

уређаја. 

 

• Управљање процесима и 

стварима на даљину 

помоћу ИКТ.  

 

• Основни симболи у 

електротехници. 

 

• Рачунарски софтвери за 

симулацију рада 

електричних кола.  

 

• Израда и управљање 

електромеханичким 

моделом. 

• Оспособљен да самостално 

чита и тумачи 

карактеристике компоненти 

ИКТ уређаја. 

 

• Оспособљен да, 

коришћењем интернета, 

креира спецификацију 

рачунарских компоненти 

потребних за реализацију 

одређених захтева/послова, 

поштујући основе пословне 

комуникације и е-

коресподенције.  

 

• Упознат са могућностима 

управљања процесима и 

стварима на даљину помоћу 

ИКТ-а (Internet of Things). 

 

• Користи, чита и примењује 

графички и табеларно 

приказивање електричних 

шема. 

 

• Препознаје ризике и 

опасности при коришћењу 

ИКТ-а и у односу на то 

одговорно поступа. 

 

• Оспособљен да самостално 



користи софтвере за 

симулацију рада 

електричних кола. 

 

• Ученик упоређује 

различита могућа решења 

проблемске ситуације при 

изради електромеханичког 

модела,  уме да објасни шта 

су предности и слабе стране 

различитих решења и да се 

определи за боље решење. 

 

 

4. 

 

 

Ресурси и производња 
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• објасни систем производње, 

трансформације и преноса 

електричне енергије; 

 

• анализира значај коришћења 

обновљивих извора електричне 

енергије; 

 

• разликује елементе кућне 

електричне инсталације;  

 

• повеже електрично и/или 

електронско коло према задатој 

шеми;  

 

• користи мултиметар; 

 

• анализира карактеристике 

електричних машина и повезује 

их са њиховом употребом; 

 

• класификује електронске 

• Електроенергетски 

систем.  

 

• Производња, 

трансформација и пренос 

електричне енергије.  

 

• Обновљиви извори 

електричне енергије.  

Електроинсталациони 

материјал и прибор.  

 

• Кућне електричне 

инсталације.  

 

• Састављање електричних 

кола. 

 

• Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 

мултиметром.  

• Упознат са 

електроенергетским 

системом наше земље, шта 

га чини, које су потребе за 

електричном енергијом, а 

који потенцијали којима 

располажемо. 

 

• Зна да објасни систем  

производње, трансформације 

и преноса електричне 

енергије. 

 

• Препознаје значај и 

предности коришћења 

обновљивих извора 

електричне енергије са 

аспекта заштите животне 

средине. 

 

•Препознаје 

електроинсталациони 



компоненте на основу намене; 

 

• аргументује значај рециклаже 

електронских компоненти. 

 

 

• Електричне машине. 

 

• Електротехнички апарати 

и уређаји у домаћинству. 

 

• Основни електронике.  

 

• Рециклажа 

електронских компоненти.  

 

материјал и сходно његовим 

својствима саставља струјна 

кола кућне електричне 

инсталације на основу 

задатих шема. 

 

• Оспособљен да користи 

мултиметар. 

 

• Упознат са главним 

деловима, принципом рада и 

начином одржавања 

најкоришћенијих 

електричних апарата и 

уређаја у домаћинству, с 

циљем њиховог правилног 

коришћења. 

 

• Оспособљен да 

класификује електронске 

компоненте на основу 

њихове намене. 

 

• Разуме значај и користи 

могућности рециклаже 

електронских компоненти. 

 

 

5. 

 

 

Конструкторско 

моделовање 

 

18 

• самостално/тимски истражује и 

осмишљава  пројекат; 

 

• креира документацију, развије и 

представи бизнис план 

производа; 

 

• састави производ према 

• Моделовање електричних 

машина и уређаја.  

 

• Огледи са 

електропанелима. 

 

• Коришћење интерфејса за 

управљање помоћу 

• Оспособљен да самостално 

проналази информације 

потребне за израду мини 

пројекта користећи ИКТ-е. 

 

• Оспособљен да самостално/ 

тимски дефинише задатак у 

оквиру мини пројекта и 



осмишљеном решењу; 

 

• састави и управља 

једноставним школским роботом 

или мехатроничким моделом;  

 

• представи решење готовог 

производа/модела; 

 

• процењује свој рад и рад других 

и предлаже унапређење 

реализованог пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рачунара. 

 

• Израда једноставног 

школског робота сопствене 

конструкције или из 

конструкторског комплета. 

 

• Рад на пројекту: 

– израда 

производа/модела; 

– управљање 

моделом; 

– представљање 

производа/модела. 

 

представи алгоритам израде 

производа од идеје до 

реализације. 

 

• Оспособљен да самостално 

или у групи, у оквиру мини 

пројекта, креира планску 

документацију користећи 

рачунарске апликације. 

 

• Оспособљен да самостално 

или у оквиру групе 

практично израђује изабрани 

модел, састави струјно коло, 

састави и управља 

једноставним школским 

роботом или мехатроничким 

моделом. 

 

• Оспособљен да самостално 

открива и решава 

једноставне техничке и 

технолошке проблеме 

применом природних 

законитости у пракси. 

 

• Стекао радне навике, осећај 

економичног искоришћења 

материјала и рационалног 

одабира алата. 

 

• Схватио предности тимског 

рада и међусобне сарадње 

при реализацији пројекта. 

 



• Стекао основне 

предузетничке компетенције. 

 

• Оспособљен да одреди 

реалну вредност израђене 

макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова. 

 

• Оспособљен да правилно 

вреднује туђи и самовреднује 

сопствени рад. 

 

• Оспособљен да самостално 

представи свој производ у 

оквиру маркетинга. 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА 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 осми 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, саобраћај, техничка и 

дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из кога ће касније развијати своје 

оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При 

планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно 

више времена и више различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције по реду, 

већ да истражују уџбеник као један од извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као 

једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и других извора сазнавања.  

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности ученика и 



наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања 

(водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним 

исходима).  

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба остваривати увек када за то постоје услови, 

ради показивања савремених техничких достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 

одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је заступљена ова тематика. 

С обзиром да је настава технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 2 

(две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

 

 



 

Назив предмета  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

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. 

Разред осми 

Годишњи фонд часова 34 часова 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– унесе и мења податке у табели; 

– разликује типове података у ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

– примени основне функције форматирања табеле, сачува је 

у пдф формату и одштампа; 

– приступи дељеном документу, коментарише и врши 

измене унутар дељеног документа; 

– разуме на које све начине делимо личне податке 

приликом коришћења интернета; 

– разуме потенцијалне ризике дељења личних података 

путем интернета, поготову личних података деце; 

– разуме везу између ризика на интернету и кршења права; 

– објасни појам „отворени подаци”; 

– успостави везу између отварања података и стварања 

услова за развој иновација и привредних грана за које су 

доступни отворени подаци; 

– унесе серију (низ) података; 

– изврши једноставне анализе низа података (израчуна 

збир, просек, проценте, ...); 

– графички представи низове података (у облику линијског, 

ИКТ 

Радно окружење програма за табеларне прорачуне. 

Креирање радне табеле и унос података (нумерички, 

текстуални, датум, време....). 

Формуле и функције. 

Примена формула за израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање података. 

Груписање података и израчунавање статистика по групама. 

Визуелизација података – израда графикона. 

Форматирање табеле (вредности и ћелија) и припрема за 

штампу. 

Рачунарство у облаку – дељене табеле (нивои приступа, 

измене и коментари). 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних података. 

Права детета у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

РАЧУНАРСТВО 

Програмски језици и окружења погодни за анализу и обраду 

података (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). 



стубичастог или секторског дијаграма); 

– унесе табеларне податке или их учита из локалних 

датотека и сними их; 

– изврши основне анализе и обраде табеларних података 

(по врстама и по колонама, сортирање, филтрирање, ...); 

– изврши анализе које укључују статистике по групама; 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама 

пројектног задатка; 

– сараднички осмисли и спроведе фазе пројектног задатка; 

– самовреднује своју улогу у оквиру пројектног 

задатка/тима; 

– креира рачунарске програме који доприносе решавању 

пројектног 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. 

Графичко представљање низова података. 

Унос и представљање табеларно записаних података. 

Анализе табеларно записаних података (нпр. просек сваке 

колоне, минимум сваке врсте, ...). 

Обраде табеларно записаних података (сортирање, 

филтрирање, ...). 

Груписање података и одређивање статистика за сваку групу. 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

Онлајн упитник (креирање – типови питања, дељење – нивои 

приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и обрада података, 

визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја). 

Фазе пројектног задатка од израде плана до представљања 

решења. 

Израда пројектног задатка у корелацији са другим 

предметима. 

Вредновање резултата пројектног задатка. 

Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација података, дељене табеле, лични подаци, отворени 

подаци, инфографик. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и васпитања, организован је по спиралном моделу и 

оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку 

процеса учења. Наставни програм предмета информатика и рачунарство се састоји из три тематске целине: Информационо-комуникационе 

технологије (скр. ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство. 

Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и према њима 

планира и прилагођава наставне активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену ИКТ-а, повезивање 

различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као и са другим предметима. Пожељно је да планиране активности ученика на часу 

прати сажето и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од стране наставника. Оставити простор за 

ученичку иницијативу и креативност – кроз дискусију са ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених 

активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, 

аналитичност, истрајност, самосталност у раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду. 



Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у избору метода рада, програмских алата и 

технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у 

литератури се могу наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у настави и 

учењу. 

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе. Програм 

наставе и учења може се остваривати на самосталним или спојеним часовима у складу са могућностима школе. Подсетити ученике на значај 

поштовања правила која важе у кабинету и у раду са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, 

пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара). 

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради развијања међупредметних компетенција и остваривања корелације са другим 

предметима, реализују са ученицима најмање два пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних 

задатака (једног из области ИКТ и Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник у договору са ученицима и са 

наставницима других предмета, који обухватају област изабране теме. При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима 

ученика да одаберу ону која највише одговара њиховим интересовањима. 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број часова за обраду новог 

градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). 

Информационо-комуникационе технологије (10) 

Дигитална писменост (2) 

Рачунарство (12) 

Пројектни задаци (10) 

Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог 

градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 



 

Наставни предмет: Грађанско васпитање    

Годишњи фонд часова: 34 

Недељни фонд часова: 1    

 

ОБЛАСТ / ТЕМА / 

 МОДУЛ 

 

МЕСЕЦ 

 

ОБРАДА 

ВЕЖБА/ 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

СВЕГА 
IX X XI XII I II III IV V VI 

 

1. 

 

УВОД- ПОГЛЕД УНАЗАД 1         / 0 1 1 

 

2. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ САДРЖАЈА (ТЕМА) КОЈИМА ЋЕМО СЕ 

БАВИТИ У 8. РАЗРЕДУ 

1         / 1 0 1 

 

3. 

 

ДЕЦА У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ          /    

 

4. 

 

Деца у савременом друштву 2 4        / 2 4 6 

 

5. 

Положај деце у Републици Србији  1 4 3      / 2 6 8 

 

6. 

Оснаживање компретенција деце    1 1     / 1 1 2 

 

7. 

Активности за унапређење положаја деце у Републици Србији     2     / 0 2 2 

8. У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ          /    

9. Разумевање и тумачење медијских порука      2 3   / 2 3 5 



10. Деца и медији       1 4 1 / 2 4 6 

11. ЗАВРШНИ ДЕО- ШТА НОСИМ СА СОБОМ         3 / 1 2 3 

 

УКУПНО 

 

4 5 4 4 3 2 4 4 4 2 11 23 34 

 

Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и 

интереса, развијање сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и уважавање њихових потреба и интереса. 

 

Циљ и задаци предмета: 

Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима 

могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 

деловање. 

 

Посебни циљеви: 

-подстицање и оспособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упознавање права и одговорности грађана 

-обучавање ученика за тимски начин рада 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања 

Задаци: 

У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: 

-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упзнавање мера власти 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање сопственог мишљења -обучавање ученика за тимски начин рада 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања Фонд и 

садржаји: 

Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 час недељно, односно 36 часова у току године.  


