НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА
Подручје рада:

Шумарство и обрада дрвета

Област:

Обрада дрвета

Образовни профил:

Тапетар - декоратер - оглед

Трајање образовања:

три године

Циљ огледа:
Увођење програмских новина:
• развој и примена модуларних програма стручног образовања који су засновани на
стандардима занимања и потребама тржишта рада за знањима и вештинама;
• развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким
и животним вештинама ученика;
• заснивања програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним циљевима и
исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне
потенцијале и могућности ученика;
• успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних
модула како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина;
• провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне матуре.
Увођење организационих новина:
• прилагођавање организације наставе и услова рада у школи модуларној програмској
структури и успешном досезању исхода образовања;
• развој модела социјалног партнерства путем програмског и организационог повезивања
средњих стручних школа са компанијама, тржиштем рада и локалном заједницом;
• реализација модуларних програма кроз различите организационе облике наставе
(теоријску наставу, вежбе, практичан рад и наставу у блоку);
• развој критеријума и стандарда евалуације и оцењивања заснованих на пројектованим
исходима образовања;
• унапређење стручних и педагошких компетенција наставника;
• модернизовање школске инфраструктуре и унапређење услова за рад и учење.
Очекивани исходи огледа:
• унапређене могућности за запошљавање и стицање компетенција неопходних за
квалитетан рад у занимању и обављање одређених послова;
• стицање услова за наставак школовања и оспособљавање за даље целоживотно учење;
• стицање кључних (генеричких) компетенција и животних вештина неопходних за даље
учење и професионални развој;
• ефикасније и подстицајније методе рада са ученицима примењене у свакодневној
образовној пракси;

• оцењивање ученика у односу на очекиване исходе;
• развијање система праћења остварености наставног програма на нивоу школе и на нивоу
Републике;
• провера радних компетенција ученика на стручној матури.
Трајање огледа
Оглед се спроводи од 1. септембра 2007. године кроз најмање три генерације
уписаних ученика. Одлуку о престанку огледа донеће, након процене резултата, министар
просвете.
Начин остваривања огледа
Оглед се остварује на основу овог наставног плана и програма у подручју рада
Шумарство и обрада дрвета. У циљу успешног спровођење огледа за наставнике и директоре
средњих стручних школа у којима се остварује програм овог огледа, организује се обука у
областима које су битне за унапређење квалитета образовног рада.
Начин полагања стручне матуре биће прописан посебним подзаконским актом.
Услови остваривања програма огледа
Оглед ће се остваривати у условима свакодневног образовно - васпитног рада у
школама.
Његово остваривање подразумева укљученост и сарадњу наставника и помоћних
наставника у оквиру стручних тимова и стручних органа у школама.
Министaрство просвете и Завод за унапређивање образовања и васпитања - Центар
за стручно и уметничко образовање пружиће саветодавну подршку директорима и наставницима
за реализацију програма, развој материјала за рад, праћење и вредновање огледа.
Праћење и вредновање огледа
Праћење и вредновање огледа обављаће Министарство просвете и Завод за
унапређивање образовања и васпитања - Центар за стручно и уметничко образовање и просветни
саветник, а на основу посебног упутства за праћење спровођење огледних програма које ће бити
накнадно публиковано.
Примена огледа ће бити праћена континуирано у току школске године.
На крају школске године, на основу различитих упитника и извештаја, биће
испитани исходи образовно - васпитног рада, адекватност оцењивања, мишљења ученика и
наставника.
Резултате огледа објавиће Министарство просвете на начин доступан широј стручној
јавности.

ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА
Oбразовни профил: ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР - оглед
ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Циљ стручног образовања за обраовни профил Тапетар – декоратер је
оспособљавање ученика за израду и репарацију производа у тапетарству, израду и
постављање тапетарских декоративних производа и организовање процеса рада у
радионици.
С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим
захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног
усавршавања, развој каријере, унапрђење запошљивости, ученици ће бити
оспособљавани за:
• примену теоријских знања у практичном контексту;
• ефикасан рад у групним ситуацијама;
• преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање
у послу и каријери;
• благовремено реаговање на промену у радној средини;
• препознавање пословних могућности у радној средини и ширем
социјалном окружењу;
• примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
• употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и
коришћењу информација у раду и свакодневном животу.
ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА:
Радне компетенције

Знања

Вештине

По завршеном образовању за овај профил, ученик ће бити у стању да:
• изради тапетарске
• наведе основне делове и
• кроји и шије материјале у •
производе
објасни функцију алата,
тапетарству
машина и уређаја у
• изврши репарацију
• припрема тапацирунг
тапетарству
тапетарских
• пресвлачи и декорише
•
производа
• објасни својства и
тапетарске производе
примену материјала у
• изради и постави
• раставља и отвара
тапетарству
тапетарске елементе
тапетарске производе
ентеријера
• наведе врсте и редослед
• поставља механизме и
извођења операција у
• организује процес
окове на тапетарским
•
тапетарству
рада у изради
производима
тапетарског
• објасни конструкцију
• саставља делове
•
производа.
производа у тапетарству
тапетарских производа
• објасни принципе
• врши заштиту и пакује
обликовања намештаја и
намештај
унутрашње декорације
• израђује и поставља
• објасни принципе
тапетарске елементе
организовања процеса
ентеријера
рада у изради тапетарских • изради калкулацију цене
•
производа
тапетарског производа
• наведе врсте и објасни
• примењује прописане
принципе примене мера
мере заштите на раду.
заштите на раду у
тапетарству.

Ставови
савесно, одговорно и
уредно обавља
поверене му послове
се позитивно односи
према примени
сигурносних и
здравствених мера у
производњи
ефикасно организује
време
испољи позитиван
однос према значају
функционалне и
техничке
исправности система
за примарну обраду
дрвета
испољава позитиван
однос према
професионалноетичким нормама и
вредностима.

Ове мултифункционалне вештине и способности су резултат:
• флексибилне и на квалитет ученичких постигнућа усмерене школске
организације;
• заједничког рада наставника и ученика у свим модулима и предметима;
• примене стратегија, метода и теника активног учења и усвајања знања и
вештина у настави.

Наставни план и програм за оглед - Тапетар-декоратер
I РАЗРЕД
недељно
Т
В ПН

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност
1.1 ____________језик и књижевност
2. Српски језик као нематерњи језик
3. Страни језик I
5. Физичко васпитање
6. Математика
7. Рачунарство и информатика
8.Техничко цртање и нацртна геометрија
9.Конструкције у тапетарству
10.Унутрашња декорација
11.Предузетништво

Б: СТРУЧНИ МОДУЛИ
1.Тапацирање и пресвлачење тврдих подлога
2.Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога
3.Шивење материјала у тапетарств
4.Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастук
5.Припрема и кројење материјала у тапетарств
6.Монтажа и демонтажа тапетарских производ
7.Декорација ентеријера тапетарским производим
8.Организација рада у тапетарств

В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање / Верска настава
2. Изборни предмети према програму оглед

Укупно А+Б+В:

9
3

4

0

2
2
2

Т

II РАЗРЕД

годишње
В ПН

315 140
105

0

Б
30

70
70
70
2
2

недељно
Т
В ПН
9
3

2

0

2
2
2
70
70

Т
315
105

0

24
12
12

70
35
35

0

70

0

Б
30

70
70
70

недељно
Т
В ПН
10
3

4

0

2
2
2

Т

420
210
210

30

8

0

330 132
99

24

140

12
12

70
70

0

420

30

210
210

30

1

2
2

0

14

36

6
6

12
12
12

33

66
66

0

138 324

36
36

16

4

0

105
35
70

0

0

0

24 490 140 420 60

3
1
2

0

20

2

0

105
35
70

0

0

0

24 560 70 420 60

3
1
2

0

210 138 1164
35
0 210
35
0 210
70
0 210
70
0 210
0
36 126
0
36 90
0
0 108
0
66
0

90 1602
0 245
30 275
30 310
0 280
0 162
0 126
30 138
0
66

309
103
206

0
0
0

13

18

126
90
108

30

99
33
66

0

0

0

36 429 270 324 30

1479

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Σ

30

66
0

годишње
В ПН Б

960 342
309 0
0
0
0
0
206 0
206 0
206 0
0
70
0
70
0
70
33 66
0
66

30

70

Т

0

66
66
66

2
0

0

Б

30
4
4

3
1
2

УКУПНО

годишње
В ПН

30
2

4
2
2

III РАЗРЕД

годишње
В ПН

0
0
0

60 1362
0 309
0
0
0
0
0 206
0 206
0 206
0
70
30 100
30 100
0
99
0
66

480 1164 150
3273

309
103
206
3273

Фонд часова изборних предмета по разредима
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборни предмет предвиђен Законом
1. Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмети предвиђени Програмом огледа
1. Други страни језик
2.Историја – изабране теме
3. Цртање
4. Дрвне конструкције 1
5. Дрвне конструкције 2
6. Финална обрада дрвета 1
7. Финална обрада дрвета 2
8. Примена рачунара у тапетарству 1
9. Примена рачунара у тапетарству 2
10. Рачунарство и информатика 2

I

II

III

35

35

33

70
70
70

70
70
70
70

66

66
70
66
70
70

66
66

Изборна настава састоји се сваке школске године из 3 (три) часа и то:
обавезни изборни предмет предвиђен Законом - Грађанско васпитање или Верска настава, 1 час недељно током
школске године;
један изборни предмет предвиђен Програмом огледа, при чему су сви понуђени предмети са фондом 2 часа
недељно;
ако се у другој години изаберу предмети који трају све школске године, ученици су обавезни да их похађају и у
трећој .

•
•
•

Ученици могу да се определе за страни језик као изборни предмет само у првом разреду и могу га слушати у
континуитету до краја школовања или краће. То значи да уколико одустану у неком разреду не могу га поново бирати у
наредним.
Листа изборних предмета није коначна и може се допунити на предлог школе која спроводи оглед, програмом који
је претходно одобрило Министарства просвете. Остварује се из оних предмета за који се изјасни најмање 30 % ученика
огледног одељења.
Уколико је исти наставни предмет понуђен као изборни у различитим разредима у току школовања, ученик може
да бира понуђени предмет само једанпут.
Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек оцена на крају године.

Остваривање програма огледа
Предвиђен број ученика у одељењу је 24.
Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу (ПН) и наставу у блоку (Б):
Разред
I

II

III

Предмет / модул
Рачунарство и информатика
Техничко цртање и нацртна геометрија
Тапацирање и пресвалчење тврдих подлога
Тапацирање и пресвалчење еластичних подлога
Конструкције у тапетарству
Шивење материјала у тапетарству
Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука
Унутрашња декорација
Предузетништво
Припрема и кројење материјала у тапетарству
Монтажа и демонтажа тапетарских производа
Декорација ентеријера тапетарским производима
Организација рада у тапетарству

Годишњи фонд часова
В
ПН
Б
70
70
30
210
210
30
70
30
210
30
210
66
66
36
126
36
90
108
30
66

Број ученика у
групи
12
12
8
8
12
8
8
12
12
8
8
8
12

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова
до 70
до 30
до 30
до 30

Час одељенског старешине
Додатни рад *
Допунски рад *
Припремни рад *
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада.

II РАЗРЕД
часова
до 70
до 30
до 30
до 30

III РАЗРЕД
часова
до 66
до 30
до 30
до 30

УКУПНО
часова
до 206
до 90
до 90
до 90

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија

I

II

III

1-2 дана

2-3 дана

до 5 дана

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе

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

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана

* Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима 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 школског програма по недељама
Разред

Разредно-часовна
настава

Менторски рад
(настава у блоку)

I
II
III

35
35
33

2
2
1

Обавезне
ваннаставне
активности
2
2
2

Остало
(завршни испит)

Укупно радних
недеља

3

39
39
39

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОГЛЕДА ( УПУТСТВО )
Наставни план и програм за образовни профил Тапетар - декоратер оглед остварује се у школама где су школски
простор, опрема и наставна средства прописани:
• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и
програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме
(„Просветни гласник”, број 7/91);
• Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и
програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у
стручним школама подручја рада Шумарство и обрада дрвета („Просветни гласник”, број 8/91);
Наставници сами припремају потребна наставна средства (дијапозитиве, графофолије, шеме и Power Point
презентације) у складу са овим наставним програмом, користећи:
• публикована мултимедијална наставна средства (штампана литература, различите публикације, збирке дијапозитива,
одговарајуће видео касете и елктронске публикације);
• одговарајуће софтверске пакете;
• Интернет.
Настава се реализује уз коришћење доступних наставних средстава (рачунара и пројектора, дијапројектора,
графоскопа, телевизора и видео рекордера и сл).

Први

1.Тапацирање и пресвлачење тврдих подлога

2.Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога
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В
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Б

12

Т
В
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Други

4.Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука
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7
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14
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Модули / Радне недеље

Трећи

3

2

Σ

Модули / Радне недеље

3.Шивење материјала у тапетарству

2

5.Припрема и кројење материјала у тапетарству

Т
В
ПН
Б

6.Монтажа и демонтажа тапетарских производа

Т
В
ПН
Б

7.Декорација ентеријера тапетарским производима
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БЛОК Конструкције у тапетарству

Модули / Радне недеље

БЛОК Техничко цртање

Гантограм стручних модула по разредима за оглед - ТАПЕТАР- ДЕКОРАТЕР
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8.Организација рада у тапетарству
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљ предмета
ТЕМА
Реални бројеви

Мерне јединице
дужине и површине

Мерење величине
угла

Мнoгоугао

Линеарне једначине

МАТЕМАТИКА
66 часова
Први
1. Оспособљавање ученика да обави потребне обрачуне у тапетарији
ИСХОДИ
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
• Да ученик обнови,
• обавља основне рачунске операције:
утврди и стекне
сабирање, одузимање, дељење и множење,
математичка знања
као и дизање на квадрат и кореновање
неопходна за
помоћу калкулатора,
израчунавања у
• сабира, одузима, множи и дели разломке,
тапетарским пословима
претвара их у децималне бројевe и обрнуто,
• Обнављање појмова
• класификује основне мерне јединице SI,
основних мерних
• објасни њихову примену у пракси,
јединица и њихова
• врши претварање већих у мање,
примена и
прерачунавања
• Да ученик зна да обави
• конструише и мери угао,
основне математичке
• сабира, одузима, множи и дели угао бројем,
операције са угловима
• конструише симетралу угла,
• Обнављање појмова
везаних за многоуглове и
оспособљавање за
обрачуне потребне у
пракси
• примена једначина

Координатни систем

• практична примена
координатног система у
равни

Пропорционалност
величина

• практична примена
пропорција

Процентни рачун

• практична примена
процентног рачуна

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
• Рачунске операције са
природним бројевима
• Рачунске операције са
разломцима и децималним
бројевима
• Мерне величине и основне
јединице за дужну и
површину
• Угао, појам , операције

• класификује многоуглове,
• израчуна површину и обим геометријских
фигура у равни,

• Троугао, четвороугао
(паралелограм, трапез,
делтоид), правилни
многоуглови и круг

• решава и примењује једноставне једначине са
једном непознатом,
• придружи тачку у равни пару бројева и
обрнуто,
• црта линеарну функцију,
• очитава графиконе,
• препознаје пропорционалне и обрнуто
пропорционалне величине,
• врши израчунавања са пропорцијама,
• израчунава проценат,
• врши процентне обрачуне у струци.

• Линеарне једначине са
једном непознатом
• Координатни систем у
равни

У току школске године за реализацију 4 писмена задатка са исправкама, планирати 8 часова

• Пропорционалне величине
• Процентни рачун и његова
примена за практичне
потребе

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Теоријска настава – 66 часова
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе:
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Садржаје излагати и вежбати на
нивоу исхода математике основне
школе, с тим што примери треба да
су у потпуности оријентисани на
практичну примену у тапетарству.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. Тестове знања
Оквирни број часова по темама
Реални бројеви 12 часова
Мерне јединице дужине и површине
5 часова
Мерење величине угла 4 часа
Мнoгоугао 4 часа
Линеарне једначине 15 часова
Координатни систем 10 часова
Пропорционалност величина 10
часова
Процентни рачун 10 часова

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљ предмета
ТЕМА
Квадратне једначине

МАТЕМАТИКА
70 часова
Други
1. Оспособљавање ученика да обави потребне обрачуне у тапетарији
ИСХОДИ
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
• Примена квадратних
• решава квадратну једначину и практичене
једначина
проблеме који се решавају квадратном
једначином

Квадратне функције.

• Примена квадратне
функције

Правоугли троугао
(примена
тригонометрије)

• Оспособљавање за
обрачуне засноване на
тригонометрији у
правоуглом троуглу

Геометријаска тела

• Примена обрачуна
запремине и површине
геометријских тела

• објасни и израчуна максимум и минимум код
квадратне функције
• примени принципе максимума и минимума
квадратне функције код обрачуна површина
и њеног искоришћавања
• користи знања о правоуглом троуглу у
обрачуну површина и запремина
геометријских фигура у равни и
геометријских тела
• знати вредности sin; cos i tg за углове 0, 30,
45, 60 и 90 степени и њихову примену у
практичним обрачунима
• класификује геометријска тела и израчунава
њихову површину и запремину

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
• квадратне једначине и
веза са квадратном
функцијом
•
• квадратна функција
• максимум и минимум код
квадратне функције
• Правоугли троугао
• Питагорина теорема
• Тригонометрија у
правоуглом троуглу

•
•
•
•

Призма
Пирамида
Конус
Ваљак

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Теоријска настава – 70 часова
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе:
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Садржаје излагати и вежбати на
нивоу исхода математике
основне школе, с тим што
примери треба да су у
потпуности оријентисани на
практичну примену у
тапетарству.
 Садржаји везани за обраду
квадратне једначине и квaдратне
функције треба да су везани за
обрачун поивршина и према
саставу одељења покушти да
ученици повежу израчунавање
максималне и минималне
површине геометријске фигуре
користећи квадратну функцију
 Садржаји тригонометрије треба
да су везани за примену у
правоуглом троуглу. Применом
тригонометрије треба да се врше
једноставнији прорачуни дужина
на бази углова и обрнуто, као и

величина везаних за обрачун
површина и запремина
геометријских фигура у равни и
тела
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 Тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Квадратне једначине 10 часова
 Квадратне функције. 15 часова
 Правоугли троугао (примена
тригонометрије) 15 часова
 Геометријаска тела 30 часова
У току школске године треба урадити 4 писмена задатка са 4 исправка, укупно 8 часова

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљ предмета
ТЕМА
Калкулације и
обрачуни у
тапетарству

МАТЕМАТИКА
64 часа
Трећи
1. Оспособљавање ученика да обави потребне обрачуне у тапетарији
ИСХОДИ
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
• Систематизација,
• врши мерења и обрачун потребне количине
утврђивање и практична
тапетарских материјала,
примена математичких
• израчунава површину , запремину, густину и
обрачуна у тапетарству
тежину материјала који се користе у
тапетарству.
• примењује обрачуне и претварања мерних
јединица површине, запремине, масе и
густине
• израчунава проценат искоришћеног и
неискоришћеног материјала
• израчунава потрошњу материјала
• обрачунава потребну количину материјала и
времена израде производа, као и цену
коштања за одговарајући производ
• обрачунава зараде радника

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
• Мерне величине и основне
јединице за дужну,
површину, запремину и
масу
• Мере, мерење густине
тапетарских материјала,
• Мере, мерење и количина
текстила и коже,
• Мере, мерење и количина
пенастих материјала
• 20 часова
• проценат искоришћења и
отпатка при коришћењу
тапетарских материјала
• 16 часова
• обрачун потрошње
материјала по површини
или времену
• 6 часа
• Калкулације у
организацији производње
• Обрачун потребног
времена израде, обрачун
норме времена
• Обрачун потребног
материјала
• Обрачуни у формама за
обрачун потрошње и
трошкова за материјале;
• Надмере за обраду
• Додаци за отпад, растур,
шкарт
• Категорије и обрачун
осталих трошкова у
калкулацији цене
• Израчунавање зарада
радника
• 12 часова

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Теоријска настава – 70 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе:
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
• Садржаје излагати и вежбати на
нивоу основне школе, с тим што
примери треба да су у потпуности
оријентисани на практичну
примену у тапетарству.
• Садржаје везане за калкулације у
организацији производње и
обрачуне у струци, обрађивати и
вежбати према стандардизованим
начинима усвојеним у
тапетарству.
• Професори стручних предмета
обезбеђују примере и литературу
на бази које се утврђује методика
излагања садржаја и задаци за
вежбе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 праћење остварености исхода
 Тестове знања

Оквирни број часова по темама
Погледати колону препоручени
садржаји
За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1. Одговарајући уџбеници и дидактички материјал за основне школе;
2. Литература и примери из праксе из садржаја стручних предмета обраде дрвета.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Техничко цртање
2. Организација производње
3. Предузетништво
4. Стручни модули

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Увод у
информатику.

Рачунарски
систем

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
70 часова
Први
1. Стицање основне рачунарске писмености;
2. Развој способности за самостално стицање знања и примену рачунара у раду и свакодневном животу
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

• Упознавање ученика
са основним
концептом
информатике.

• Упознавање ученика
са унутрашњом
организацијом
рачунарских
система.

•
•
•
•
•

разлукује појмове «податак» и «информација»
објасни појам бита и бајта.
објасни ток обраде података.
наведе уређаје за обраду података.
наведе неке примере примене рачунара у
свакодневном животу.

• наведе основне делове рачунарског система.
• укључи, искључи, рестартује рачунар користећи
стандардну процедуру за то.
• детектује основне информације о рачунарском
систему (оперативни систем и верзија, брзина
процесора, величина RAM меморије).
• обавља основне операције: мења desktop
конфигурацију, поставља и мења важећи језик
тастатуре, користи help, инсталира, деинсталира
апликативни софтвер.
• наведе основне компоненте у структури хардвера.
• објасни функцију микропроцесора у оквиру
рачунарског система.
• објасни улогу меморије у рачунарском систему и
наведе врсте маморија.
• пореди уређаје за складиштење података по
капацитету, цени и брзини.
• идентификује уређаје за уношење података.
• идентификује уређаје за приказивање резултата
обраде изведене на рачунару.
• уради инсталацију новог штампача у систему.
• изврши подешавање дифолтног штампача.
• пусти на штампу текстуални фајл.
• изврши анализу статуса штампача користећи desktop
print manager.
• рестартује, избрише или привремено заустави
тренутни посао штампача користећи desktop print
manager.
• објасни појам и поделу софтвера.

•
•
•
•
•
•

Информатика и друштво.
Податак и информација.
Бит и бајт.
Обрада података .
Уређаји за обраду података.
Примена рачунара у
свакодневнoм животу.

• Структура рачунарског
система
• Хардвер. Софтвер. Однос
хардвера и софтвера.
• Структура хардвера.
• Меморија. ROM. RAM.
Улога меморије.
Хијерархија меморијског
система. Oперативна
меморија.
• Медијуми за чување
података. Магнетна трака и
касета. Дискета. Чврсти
диск.
Оптички диск.
Вишенаменски
дигитални диск –
DVD.
• Улазно – излазни
подсистем.
• Структура софтвера.
• Оперативни системи,
развојни софтвер,
кориснички софтвер.
• Лиценце, заштита софтвера
и хардвера.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Вежбе ( 70 часова)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на две групе
приликом реализације вежби.
Ако школа није у могућности да
обезбеди довољан број комплета,
предвидети рад у групама тако да
највише два ученика раде заједно
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
кабинету за информатику
Препоруке за реализацију наставе
• Увод у информатику: У
уводном делу треба повезати
објекте и процесе у природи са
рачунаром, тј како се формално
представљају у рачунару величине
из реалног света и указати на
предности коришћења рачунара.
Појам бита и бајта обрадити
информативно. Обраду података
обрадити кроз блок шему.
• Рачунарски систем: У уводном
делу двочаса наставник истиче
циљ и задатке одговарајуће
наставне јединице, затим
реализује теоријски део наопходан

• разликује оперативни систем од апликативног
софтвера.
• објасни разлоге за постојање верзија у софтверу.
• наброји најзаступљеније оперативне системe у свету
рачунара.
• наброји неке апликативне програме и примере
њихове примене.
• објасни појам лиценце, објасни потребу за заштиту
софтвера и хардвера.
• објасни разлоге за bаck up података.
• уради bаck up података.

за рад ученика на рачунарима.. У
оквиру софтвера упознати ученика
са улогом програма у раду
рачунарског система.

Oперативни
системи

• Оспособљавање
ученика за
коришћење
оперативног
система.

• објасни хијерархијску организацију датотека,
фасцикли, drive – ova.
• отвори, креира, сачува на одређеном drive - u, копира,
премешта, промени назив, затвори, брише file и
folder.
• препознаје основне типове file – ова.
• мења статус file – а (read only / locked, read – write).
Сортира file – ове.
• проналази file – ове користећи find алатку по
различитим кључевима.
• објасни појам компресије file – ова и користи алате за
екстракцију и компресију
• Идентификује и користи различите иконе на desktop у, реорганизује desktop иконе.
• направи пречицу на desktop – у.
• идентификује различите делове прозора: трака са
натписом, трака главног менија, трака са алаткама,
статусна трака, дугме управљачког менија, дугме за
затварање прозора, дугме за максимизирање прозора,
дугме за минимизирање прозора.
• прошири, смањи, помери, затвори прозор,прелази са
једног отвореног прозора на други.
• користи програме: калкулатор, бележница, цртање, за
компресију података, за нарезивање дискова...
• објасни појам вируса у рачунарском систему и наведе
неке од начина да вирус буде унет у рачунарски
систем.
• користи софтвер за откривање вируса.
• објасни потребу за редовним up date – oм програма
за скенирање вируса.

• Основни појмови (датотека,
фасцикла, пречица, икона,
прозор, мени).
• Употреба миша и тастатуре.
• Покретање апликација
оперативног система
• Рад са прозорима.
Компоненте прозора и
њихова улога.
• Организација података на
диску. Покретање програма.
• Рад са датотекама и
фасциклама (креирање
новог објекта, копирање и
премештање, брисање,
промена назива).
• Коришћење додатних
програма (бележница,
цртање, игре, калкулатор
• Подешавање параметара
радног окружења.
• Одржавање рачунарског
система (интервентно,
превентивно и комбиновано
одржавање).

Обрада текста

• Упознавање и
оспособљавање
ученика за
коришћење

• подеси радно окружење.
• уметне, селектује, дуплира, брише, помера текст или
део текста.
• изврши форматирање параграфа, текста и целог

• Основни појмови (пасус,
маргина, заглавље,
подножије).
• Структура текста.

• Oперативни системи: При
реализацији теме оперативни
системи акценат је на начину
комуникације рачунара и
корисника. Посебну пажњу треба
посветити карактеристикама и
елементима графичког окружења
и поступцима рада у графичком
окружењу. За најчешће коришћене
апликативне програме ( текст
процесоре, радне табеле, графичке
пакете, системе за управљање
базама, ... ) приказати у кратким
цртама основну намену. Од
услужних програма приказати
неколико најчешће коришћених (
компресију података, нарезивње
дискова, заштиту од вируса,...).
Имајући у виду широку
распрострањеност оперативног
система Windows, препорука је да
се користи нека од последњих
верзија овог оперативног система.
• Обрада текста: Практичну
реализацију програма илустровати
неком од последњих верзија
програма Word.
Извођење наставе подразумева
неопходна објашњења наставника
, а затим самостално вежбање
ученика. Пожељно је да не буде
више од два ученика за рачунаром.
Ученици треба да схвате принципе
рада у графичком окружењу, да је
довољно да знају да нека команда
постоји и како и где је могу
пронаћи.
• Рад са табелама: Практичну
реализацију програма илустровати
неком од последњих верзија
програма Еxcel.
Извођење наставе подразумева

програма за обраду
текста.

Рад са табелама

Израда
презентација

• Упознавање и
оспособљавање
ученика за
коришћење
програма за рад са
табелама.

• Упознавање основа
за коришћење
програма за израду
презентација

документа.
• креира и модификује табеле.
• уметне у текст и модификује: слику, цртеж,
графикон.
• претражује текст по задатом кључу користећи search
команду.
• изврши припрему и пусти документ на штампу.

• подеси радно окружење
• отвара рсдну свеску и подеси број радних листова.
• манипулише са радним листовима: мења редослед
радних листова у радној свесци, мења име радног
листа, додаје радни лист, брише радни лист.
• манипулише са ћелијама: уноси текст у ћелију, врши
форматирање текста у ћелији, уноси бројчане податке
у ћелију, врши форматирање нумеричких ознака,
селктује ћелију, копира саджај ћелије, брише садржај
ћелије, уноси податке у ћелије копирањем и
премештањем ...
• манипулише са врстама и колонама: селекција,
уметање, брисање...
• користи елементарне формуле и функције за задата
израчунавања (SUM, MIN, MAX, AVERAGE,
PRODUCT).
• креира и модификује елементарне графиконе.
• не излазећи из програма за рад са табелама направи
документ у програму за обраду текста и смести га у
радну свеску.
• изврши припрeму и пусти документ на штампу.
• познаје правила прављења презентације с обзиром на
циљ презентације
• подеси радно окружење у програму за прављење
презентација
• форматира слајдове
• подешава прелаз са слајда на слајд и начин

• Подешавање радног
окружења.
• Уношење текста.
• Учитавање документа и
измена у документу.
• Рад са блоковима
(означавање, копирање,
исецање, лепљење). Рад са
више докумената.
• Набрајање у тексту. Рад са
табелама. Уметање слика у
текст.
• Обележавање страница.
Креирање заглавља и
подножја. Фусноте.
• Обликовањедокумента.
Стилови. Штампање
документа.
• Основни појмови о раду са
табелама.
• Основни појмови о
програмима за рад са
табелама.
• Уношење података у табелу.
Манипулације подацима.
• Трансформације табеле.
Форматирање табеле.
• Формуле. Адресе ћелија.
Референце. Имена.
• Функције.
• Аутоматско уношење серија
података.
• Претходни преглед табеле и
графикона. Штампање.
• Повезивање програма за
обраду текста и програма за
рад са табелама.

• Појам презентације
(количина информација на
једном слајду, наслов, боје.)
• Слајд. Подлога. Форма.
• Приказивање презентација.

неопходна објашњења наставника
, а затим самостално вежбање
ученика. Пожељно је да не буде
више од два ученика за рачунаром.
Ученици треба да схвате принципе
рада у графичком окружењу, да је
довољно да знају да нека команда
постоји и како и где је могу
пронаћи.
• Израда презентација: Практичну
реализацију програма илустровати
неком од последњих верзија
програма Power Point.
Извођење наставе подразумева
неопходна објашњења наставника
, и самосталну вежбу ученика на
практичном примеру из струке.
Пожељно је да не буде више од
два ученика за рачунаром.
Ученици треба да савладају основе
из прављења презентације.
• Рачунарске комуникације:
Акценат наставе је на важности
примене комуникације између
рачунара у свакодневном животу.
Користити различите програме
претраживаче. Ученике
оспособити за основно коришћење
електронске поште и рад у
мрежном окружењу.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Увод у информатику. 4 часа
Рачунарски систем 10 часова.
Oперативни системи 12 часова
Обрада текста 16 часова
Рад са табелама 12 часова
Израда презентација 6 часова
Рачунарске комуникације 10 часова

приказивања
• израђује презентацију
• изврши припрeму документа и пусти на штампу.
• Упознавање
ученика са
начинима
комуникације
између рачунара.

• објасни појмове LAN (Local Area Network), MAN
(Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area
Network), клијент – сервер.
• наброји предности рада у мрежи.
• познаје појмове: WWW (World Wide Web), URL
(Uniform Resource Locator) , FTP (File Transfer
Protocol), HTTP (HiprText Transfer Protocol), ISP
(Internet Sevice Provider).
• користи програме читаче интернета.
• користи претраживаче интеренета и манипулише са
Web странама.
• изврши подешавања везана за постављање
електронске адресе.
• манипулише са електронским порукама: пријем,
слање, брисање,
• ради у мрежном окружењу.
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Математика
2. Стручни модули
3. Информатика и рачунарство изборни предмет
4. Примена рачунара у тапетарству – компјутерска графика

• Начини комуникације
између рачунара. Појам
рачунарске мреже.
Интернет и интранет.
• Повезивање рачунара и
Интернета. Успостављање
везе, подешавање
параметара и прекидање
везе.
• Сервиси Интернета (WWW,
e – mail, FTP...). Рад са
читачима интернета.
Отварање Web страна.
Коришћење претраживача.
• Снимање Web страна,
снимање слика.
Пребацивање садржаја Web
стране у текст процесор.
Штампање.
• Електронска пошта (
покретање програма,
постављање електронске
адресе, пријем и слање
електронске поште,
прављење и коришћење
адресара).
• Рад у мрежи. Дељење
мрежних ресурса.

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Општи елементи
техничког
цртања

•
•

•
•

Нацртна
геометрија

•

•

•
•

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
100 часова
Први
1. Стицање знања и вештина у изради и читању техничких цртежа у стручним предметима и пракси
2. Формирање просторних представа о пројектованим облицима ради примене у стручним предметима и пракси
3. Развијање уредности, тачности, ефикасности, систематичности и одговорности према раду
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике
Стицање знања о
• одабере и рукује прибором за техничко цртање
• Прибор за рад
упознати са циљевима и исходима
правилима израде
• нацрта и споји праве и криве линије различитих
• Стандардни формати и
наставе / учења, планом рада и
техничких цртежа
типова и дебљина
савијање техничких цртежа
начинима оцењивања.
Стицање вештина у
• конструише основне геометријске конструкције:
• Праве линије стандардних
изради техничких
паралеле, нормале, симетрале дужи и углова
типова и дебљина
Облици наставе
цртежа примењивих у
• конструише правилне многоуглове и елипсе.
• Криве линије стандардних
Предмет се реализује кроз следеће
стручним предметима и
типова и дебљина
облике наставе:
пракси
• Спајање кривих и правих
• теоријска настава (70 часова)
Развијање уредности,
линија
• настава у блоку (30 часова)
тачности и
• Основне геометријске
прецизности
конструкције: паралеле,
Подела одељења на групе
Развијање радних
нормале, симетрале дужи и
Одељење
се дели на 2 групе
навика у погледу
угла
приликом
реализације:
правилне употребе и
• Конструкција правилних
•
Наставе
у блоку
одржаваа прибора за
многоуглова
техничко цртање
• Конструкција елипсе
објасни појам ортогоналне пројекције
Оспособљавање да
• Појам ортогоналне пројекције Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
геометријске облике и
• нацрта тачку, праву и дуж у општем и
• Координатни триедар
учионици / кабинету
предмете приказује у
специјалном положају у односу на координатни
пројекцијских равни
•
Настава у блоку се реализује у
ортогоналној и косој
триедар
• Тачка у општем и
кабинету
пројекцији
• чита положај тачке, праве и дужи на основу
специјалном положају
датих пројекција
Формирање просторних
• Праве и дужи у општем и
Препоруке за реализацију
представа о
• одреди праву величину дужи трансформацијом
специјалном положају
наставе
пројектованим
• нацрта равне геометријске ликове у ортогоналној
• Tрансформација дужи
• Општи елементи техничког
облицима ради примене
пројекцији, у специјалном положају у односу на
• Равни геометријски ликови
цртања Приказати сав прибор и
у стручним предметима
пројекцијске равни
(троугао, квадрат,
дефинисати тачне
и пракси
• нацрта правилна геометријска тела и сложене
правоугаоник, круг) у
називе.Излагање подржати
Развијање вештине
просторне облике у ортогоналној пројекцији, у
специјалном положају у
цртежом на табли или
графичког изражавања
специјалном положају у односу на пројекцијске
односу на пројекцијске равни
пројекцијама користећи видео
Развијање
равни
• Геометријска тела и сложени
бим
пројектор или графоскоп са
систематичности,
• дефинише трагове равни и препозна њен положај
просторни облици у
приказом
на фолијама по
уредности и
у простору
специјалном положају у
фазама.
Проверити
вештину
прецизности у раду
• нацрта прави облик и величину пресека
односу на пројекцијске равни
руковања прибором код сваког
правилног геометријског тела и зрачне равни
• Раван
ученика. Посебну пажњу
• конструише мрежу правилних геометријских тела
• Пресек геометријских тела са
посветити тачном и прецизном
пресечених зрачном равни
зрачном равни
исцртавању геометријских
• нацрта тачку, праву, равне геометријске ликове,
• Развијање мреже пресечених
конструкција.
геометријска тела у косој пројекцији на основу
геометријских тела
• Нацртна геометрија

Tехнички
цртежи у струци

• Оспособљавање за
цртање и читање
техничких цртежа ради
примене у техничним
предметима и у пракси
• Развијање уредности,
тачности,ефикасности,
систематичности и
одговорности према
раду
• Развијање радних
навика у погледу
правилне употребе и
одржавања прибора за
техничко цртање

ортогоналне пројекције и на основу модела
• успостави узајамни однос између ортогоналне и
косе пројекције
• развије просторну представу о пројектованим
облицима
• развије вештине графичког изражавања
• изводи задатке систематично, уредно и прецизно.
• примени ознаке материјала приликом цртања
техничких цртежа
• прорачуна и примени размеру
• нацрта предмете у аксонометрији, косој и
ортогоналној пројекцији
• нацрта једноставни пресек, шрафира га и означи
прекиде цртежа
• примени коте при котирању
• разликује врсте техничких цртежа у струци
• објасни правила о начину израде техничких
цртежа
• црта уредно, тачно, ефикасно, систематично
• примењује професионалне етичке стандарде.

• Појам косе пројекције
• Тачка, права, равни
геометријски ликови,
геометријска тела у косој
пројекцији
• Ознаке материјала на
техничким цртежима
• Размере и врсте техничких
цртежа
• Приказивање предмета у
аксонометрији, косој и
ортогоналној пројекцији
према моделу сложеног
геометријског тела
• Пресеци, шрафирање
пресека,прекиди
• Котирање цртежа у размери

Пројекцијске равни уводити
поступно. Демонстрирати модел
октанта и на њему приказати
ортогоналне пројекције тачке и
дужи. Демонстрирати модел
геометријског лика и тела у
првом октанту и приказати
његове ортогоналне пројекције
цртежом на табли и користећи
видео бим пројектор или
графоскоп, са приказом
појединих фаза рада. Пресек
геометријског тела са зрачном
равни демонстрирати моделом и
развијеном мрежом пресеченог
тела. Косу пројекцију цртати
користећи модел и његову
ортогоналну пројекцију.
Покушати рад са обрнутим
поступком – на основу косе
пројекције цртати ортогоналну
пројекцију
• Tехнички цртежи у струци
Служити се моделима сложених
геометријских тела. Излагање
подржати цртежом на табли или
користећи пројекције са видео
бим пројектора или
графоскопа. Посебну пажњу
посветити примени размере и
значају котирања. Садржај теме
треба да корелира са
садржајима модула.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
 Општи елементи техничког
цртања 30 часова - Блок
 Нацртна геометрија 40 часова
 Tехнички цртежи у струци 30
часова

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1. Др. Љубица Гагић: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА СА ТЕХНИЧКИМ ЦРТАЊЕМ , за I и II разред средњетехничких школа, Завод з уџбенике и наставна средства Београд, 2001
2. Гордана Дулић: Техничко цртање са читањем планова, за грађевинску и геодетску струку, Завод з уџбенике и наставна средства Београд, 2005.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Математика
2. Стручни модули

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Развој
ентеријера

•

•

Елементи форме

•

Елементи
ентеријера

•

•

УНУТРАШЊА ДЕКОРАЦИЈА
99 часова
Трећи
1. Упознавање са основним карактеристикама стилских епоха , елементима форме и савремене декорације ентеријера
2. Употреба елемената унутрашње декорације у стручном раду и комуникацији са клијентима
3. Развијање опажања и критичког односа према ликовним остварењима у свакодневном животу
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Упознавање са
• објасни значај и примену унутрашње
• Значај и примена унутрашње • На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
основним
декорације кроз историју
декорације кроз историју
планом рада и начинима оцењивања.
карактеристикама
• препозна уметничке епохе према њиховим
• Развој ентеријера кроз
стилских епоха
карактеристикама
историјске и
Облици наставе
Употреба стилских
уметничкеепохе (напр:
• користи стилске елементе при изради
Предмет се реализује кроз следеће облике
елемената декорације у
Египат, Грчка, Рим,
тапетарских производа
наставе:
стручним предметима,
Византија....Ренесанса,
• саветује клијента у вези стилских елемената
• теоријска настава 33 часа
пракси и комуникацији
Барок, Рококо,... уметнички
тапетарских производа
са клијентима
правциXX-ог века,
• вежбе 66 часа
• ради у тиму
постмодернизам)
• примењује професионалне и етичке стандарде.
Подела одељења на групе
Упознавање и примена
• објасни значај и примену елемената форме
• Значај и примена
Одељење се дели на 2. групе приликом
основних елемената
елемената форме
• препозна елементе форме према њиховим
реализације
форме у стручним
карактеристикама
• Елементи форме:
 Вежби
предметима, пракси, и
Линија
• примени и користи основне елементе форме
саветовању клијената
Површина
приликом рада на декорисању ентеријера и
Место реализације наставе
Волумен
саветовању клијената

Теоријска настава и вежбе обављају се
Ритам
• ради у тиму
у специјализованој учионици, а по
Боја
• примењује професионалне и етичке стандарде.
потреби и ван школе
Пропорција
Мерило
Препоруке за реализацију наставе
Карактер
 Развој ентеријера Развој ентеријера
Коришћење
• Примени декорацију у складу са намештајем
• Унутрашнја декорација у
кроз историјске и стилске епохе
способности ликовног
савременом стану
• класификује начине постављања завеса,
употребом визуелизације
изражавања кроз рад на
драперија и механизама за вођење, померање
• Елементи ентеријера:
(илустрације, видео бим пројекција...)
елементима
и затезање завеса
Намештај
Сваку наставну јединицу обрадити
унутрашње декорације
Подне облоге
• примени различите начине прекривања
кроз вежбе примењујући различите
и приликом саветовања
Зидне облоге
подова текстилним облогама
ликовне технике (цртање , бојење,
клијената
Завесе и драперије
• примени различите начине прекривања зидова
моделовање, колаж)
Развијање опажања и
и плафона тканинама
 Елементи форме Елементе форме
критичког односа према • користи и преноси основна знања из области
реализовати цртањем на табли и
ликовним остварењима
декорације ентеријера у раду и приликом
употребом визуелизације
у свакодневном животу
саветовања клијената
(илустрације, видео бим пројекција...)
• ради у тиму
Сваку наставну јединицу обрадити
• примењује професионалне и етичке стандарде.
кроз вежбе примењујући различите
ликовне технике (цртање, бојење,
моделовање, колаж) Посете
сајмовима, музејима и уметничким
изложбама



Елементи ентеријера Елементе
ентеријера реализовати употребом
визуелизације (илустрације, видео
бим пројекција...) Сваку наставну
јединицу обрадити кроз вежбе
примењујући различите ликовне
технике (цртање, бојење, моделовање,
колаж) Посете сајмовима, музејима и
уметничким изложбама

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Развој ентеријера (14п+28в=42)
Елементи форме (10п+20в=30)
Елементи ентеријера (9п+18в=27)

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1.
2.
3.

Арх.Александар Ајзинберг: Стилска унутрашња архитектура од праисторије до барока, Универзитет уметности у Београду 1994.год
Џорџ Севиџ: Унутрашња декорација, Кратак историјски преглед, »Југославија», Београд, 1984
дипл.инж. Александар Новаковић: Обликовање намештаја, за IV разред усмереног образовања дрвопрерађивачке струке , 1984

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1.
2.

Декорација ентеријера тапетарским производима и са свим осталим модулима
Конструкције тапетарских производа

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

ПРЕДУЗЕТНИШТВО
66 часова
Трећи
1.

Циљеви предмета

Разумевање предузетничке културе и стицање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања

2. Развијање способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

Предузетништво
и предузетник

• Разумевање појма и
значаја
предузетништва
• Препознавање
особености
предузетника

Развијање и
процена
пословних идеја,
маркетинг план

•

Развијање
способности за
уочавање,
формулисање и
процену пословних
идеја
• Упознавање
ученика са
елементима
маркетинг плана
• Развијање смисла за
тимски рад

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
• наведе адеквадтне примере предузетништва из
локалног окружења
• наведе карактеристике предузетника
• објасни значај мотивационих фактора у
предузетништву
• доведе у однос појмове предузимљивост и
предузетништво

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
• Појам, развој и значај
предузетништва
• Профил и карактеристике
успешног предузетника
• Мотиви предузетника
• Технике и критеријуми за
утврђивање предузетничких
предиспозиција

• одабира из мноштва идеја ону која је применљива и
реална за отпочињања бизниса
• препозна различите начине отпочињања посла

• Процена пословних
могућности за нови
пословни подухват

• уочи међусобно деловање фактора који утичу на
тржиште

• SWOT анализа -основи
• Елементи маркетинг микса
(5П) – производ, услуга,
цена , канали дистрибуције,
промоција)

• самостално прикупи податке са тржишта –
конкуренција, потенцијални клијенти, величина
тржишта
• прави понуду услуге
• развија маркетинг стратегију за своју пословну идеју
и презентује свој маркетинг план
• ради тимски у ученичкој групи

• Фактори пословног
окружења: потенцијални
клијенти, величина
тржишта, директна и
индиректна конкуренција,
трендови на тржишту и тд.
• Елементи маркетинг плана
• Рад на терену-истраживање
тржишта
• Важност тима за
продуктивност у послу

Управљање и
организација

• Упознавање
ученика са
стиловима
руковођења

•
•
•
•

наведе особине успешног менаџера
познаје различите управљачке стилове
објасни основе менаџмента услуга/производње
увиђа значај планирања и одабира људских ресурса
за потребе организације
• објасни значај информационих технологија за
савремено пословање

• Менаџмент функције
(планирање, организовање,
вођење и контрола)
• Менаџмент стилови (предузетник као менаџер)
• Основна знања о управљању
и лидерству – демократски
стил, централизован, лисе

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Вежбе (66 часoвa)
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на 2 групе
приликом реализације:
 Вежби
Место реализације наставе
• Вежбе се реализују у кабинету /
учионици (део вежби се реализује
у кабинету за информатику)
Препоруке за реализацију наставе
 Предузетништво и
предузетник: Дати пример
доброг предузетника и/или
позвати на један час госта –
предузетника који би говорио
ученицима о својим искуствима
 Развијање и процена
пословних идеја, маркетинг
план: Користити олују идеја и
вођене дискусије да се
ученицима помогне у
креативном смишљању бизнис
идеја и избору релне за даљи рад
на њој, Ученици се дела на групе
у којима остају до краја и раде на
деловима пословног плана Групе
ученика окупљене око једне

фер..
• Менаџмент услуга
производње - управљање
производим ресурсима ,
управљање сировинама и
полупроизводима,
управљање производним
процесом)
• Информационе технологије
у пословању (пословни
информациони системи,
интернет, интранет и
екстранет у пословању ,
електронско пословање,
електронска трговина, итд.)
Правни оквир за
оснивање и
функционисање
делатности

• Упознавање са
правним оквиром за
оснивање и
функционисање
делатности

• изабере најповољнију организациону и правну
форму организовања делатности
• прикупи информације које су потребне за успешно
вођење посла
• самостално сачини или попуни пословну
документацију (CV, пословна писма, молбе,
записник, обрасци...)

• Законске форме
организовања делатности
• Институције и
ифраструктура за подршку
предузетништву

Економија
пословања

• Упознавање
ученика са
финансијским
аспектима
предузећа / радње

• планира производњу и трошкове за сопствени бизнис
• класификује трошкове предузећа и израчуна праг
рентабилности
• састави финансијске извештаје у најједноставнијој
форми (биланс стања, биланс успеха и ток готовине
предузећа);
• прикупи информације потребне за производни и
финансијски план и о изворима финансирања ;
• презентује одређени део плана производње/
финансијског плана

• Структура трошкова
(фиксни и варијабилни
трошкови) и праг
рентабилности
• Приходи и губици
• Прикупљање потребних
података на терену и
њихова презентација
основне елементе и
организациони план за
сопствену бизнис идеју

Ученички
пројектпрезентација
пословног плана

• Оспособљавање
ученика вештини
презентације
пословног плана

• изради једноставан пословни план (део пословног
плана) према усвојеној пословној идеји
• презентује пословни план (део) у оквиру своје тимске
улоге

• Израда целовитог бизнис
плана за сопствену бизнис
идеју
• Презентација
појединачних/групних
бизнис планова и дискусија





пословне идеје врше
истраживање тржишта по
наставниковим упутствима
Групе ученика у посетама малим
предузећима информишу се о
начину правлљења понуде и
самостално праве понуду за
пример њиховог предузећа
Управљање и организација:
одређен број часова према
избору наставника у
информатичком кабинету Давти
упутстава ученицима где и како
да дођу до неопходних
информација. Користити сајтове
за прикупљање информација
(www.apr.sr.gov.yu,
www.sme.sr.gov.yu;
www.mspbg.co.yu...). Посета
социјалним партнерима на
локалном нивоу (општина,
филијале Националне службе за
запошљавање, Регионалне
агенције за развој малих и
средњих предузећа и сл.)
Ученички пројектпрезентација пословног плана:
Позвати на један час госта –
предузетника за процену бизнис
плана. У презентацији користити
сва расположива средства за
визуализацију Препорука је да се
тема ,, Ученички пројект-израда
и презентација пословног плана,,
започне приликом обрађивања
теме «Процена пословних идеја».
На овај начин предавач може да
интегрише ученички пројект
током наредних тема предмета.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина

Оквирни број часова по темама
 Предузетништво и предузетник
10 часова
 Развијање и процена пословних
идеја, маркетинг план 10 часова
вежби
 Управљање и организација 10
часова
 Правни оквир за оснивање и
функционисање делатности 12
часова
 Економија пословања 12 часова
 Ученички пројект-презентација
пословног плана 12 часова

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1.
2.
3.
4.
5.

П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Иновације и предузетништво, Привредни преглед, Београд, 1991
П. Ф. Дракер, (Peter F. Drucker) Мој поглед на менаџмент, Адижас, Нови Сад, 2003
Ф. Котлер Како креирати, овладати и доминирати тржиштем, Адижас, Нови Сад, 2003
Т. Радовановић, Оснивање и вођење малог бизниса, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003
Сајтови: www.apr.sr.gov.yu , www.sme.sr.gov.yu; www.mspbg.co.yu

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1.

организација рада у тапетарству

Назив модула: ТАПАЦИРАЊЕ И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ТВРДИХ ПОДЛОГА (ТВП) M 1
Трајање модула: 245 часова
Разред: Први
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
1. класификује по врстама и објасни начин и
• Оспособљавање
• Врсте тапетарских алата за сечење,
разлоге примене, алата и машина које се
ученика за
пробадање, прошивање, придржавање,
користе при тапацирању ТВП
тапацирање и
резање, премазивање,
2. примењује прописане мере заштите на раду при • Пнеуматски алати и опрема
пресвлачење тврдих
тапацирању ТВП
подлога
• Конструктивни делови машина и
3. класификује материјале и објасни примену
пнеуматских алата
основних и помоћних материјала при
• Делови и функција пнеуматског
тапацирању ТВП
система
4. класификује и објасни примену елемeната за
• Мере заштите на раду при употреби
причвршћивање (кламерице и ексери), при
наведених машина и алата
тапацирању ТВП
• Врсте сунђерастих материјала
5. објасни примену лепила при тапацирању ТВП
• Врсте опружних језгара
6. објасни редослед операција при тапацирању
• Тапацирање ТВП са језгром од
ТВП у зависности од врсте језгра
пенастог материјала
7. А. тапацира ТВП са језгром од пенастог
•
Тапацирање ТВП са опружним
материјала
језгром
8. Б. тапацира ТВП са опружним језгром (ОПРЈ)
• Машинско прошивање ивица на
језгарима различитих врста
• Ручно прошивање са потребним
предрадњама
• Ручно и машинско постављање
дугмади и позамантерије

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• теоријска настава - 35 часова
• практичан рад - 210часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• Практичног рада
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у кабинету
• Практичан рад се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе
• Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз
приказивање примера и узорака везаних за излагану
тему. Посебно обратити пажњу на образлагање
технолошких операција потребних за израду
производа наведених у исходима модула. При
излагању садржаја треба користити визуелна
средства, фолију, презентације пројектором, а по
могућству и машине ,алате, материјале и готове
произоде у школској радионици; Тражити од
ученика да се при усменом излагању у
објашњавању користе што више цртежима;
• Током практичног рада сви ученици у групи треба
да изведу операције потребне да би се постигли
исходи. На почетку реализације модула пожељно је
да ученици раставе (отворе) производе за које уче
производне операције, како би одмах, чак и пре
непосредне реализације теоријских садржаја, имали
појам о структури производа. Ученици при
практичном раду треба да непосредно израде бар
један производ са језгром од пенастог материјала и
један са опружним језгром.
• Посебно се препоручује школска изложба најбољих
ученичких радова на крају полугођа и школске

године.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ТАПАЦИРАЊЕ И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ ЕЛАСТИЧНИХ ПОДЛОГА (ЕЛП) M 2
Трајање модула: 275 часова
Разред: Први
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
1. класификује по врстама и објасни начин и
• Оспособљавање
• Врсте тапетарских алата за сечење,
разлоге примене алата и машина које се користе
ученика за
пробадање, прошивање, придржавање,
при тапацирању ЕЛП
тапацирање и
резање, премазивање,
2. примењује прописане мере заштите на раду при • Машине и уређаји који се користе у
пресвлачење
тапацирању ЕЛП
еластичних подлога
тапацирању ЕЛП
3. класификује материјале и објасни примену
• Мере заштите на раду
основних и помоћних материјала при
• Структура појединих врста ЕЛП (од
тапацирању ЕЛП
рама и јутаних гуртни, од рама и
4. објасни редослед операција при тапацирању
еластичних гуртни, итд.)
ЕЛП у зависности од врсте језгра и врсте ЕЛП
• Врсте пенастих материјала
5. А. тапацира ЕЛП са језгром од пенастих
• Опружна језгра
материјала
• Тапацирање ЕЛП са језгром од
6. Б. тапацира ЕЛП са опружним језгром (ОПРЈ)
пенастог материјала
• Тапацирање ЕЛП са опружним
језгром
• Машинско прошивање ивица на
језгарима различитих врста
• Ручно прошивање са потребним
предрадњама
• Ручно и машинско постављање
дугмади и позамантерије

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•
•

На почетку модула ученике упознати са циљем/циљевима
и исходима, планом и начинима оцењивања.
Недељни приказ броја часова дат је у гантограму

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• Теоријска настава - 35 часова
• Практичан рад - 210часова
• Настава у блоку - 30 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
•
Практичног рада
•
Наставе у блоку
Место реализације наставе
•
Теоријска настава се реализује у кабинету
•
Практичан рад се реализује у радионици
•
Настава у блоку се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе
• Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз
приказивање примера и узорака везаних за излагану тему.
Посебно обратити пажњу на образлагање технолошких
операција потребних за израду производа наведених у
исходима модула. При излагању садржаја треба
користити визуелна средства, фолију, презентације
пројектором, а по могућству и машине ,алате, материјале
и готове произоде у школској радионици; Тражити од
ученика да се при усменом излагању у објашњавању
користе што више цртежима;
• Током практичног рада сви ученици у групи треба да
изведу операције потребне да би се постигли исходи. На
почетку реализације модула пожељно је да ученици
раставе (отворе) производе за које уче производне
операције, како би одмах, чак и пре непосредне
реализације теоријских садржаја, имали појам о
структури производа. Ученици при практичном раду
треба да непосредно израде бар један производ са језгром
од пенастог материјала и један са опружним језгром.
• Посебно се препоручује школска изложба најбољих
ученичких радова на крају полугођа и школске године.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе Београд,
ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС, 2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе, Београд,
ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ШИВЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ТАПЕТАРСТВУ M 3
Трајање модула: 310часова
Разред: Други
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
1. oбјасни примену ручних тапетарских алата за
• Оспособљавање
шивење,
ученика за шивење
2. oбјасни начин рада и функцију делова
при изради
тапетарских машина за шивење,
тапетарских
3. oбјасни начин отклањања мањих кварова и
производа
грешака при раду на машинама за шивење
4. припреми за рад и одржава машину за шивење
5. примењује прописане мере заштите на радном
месту
6. класификује врсте и одабира за примену
основне и помоћне материјале
7. oбјасни редослед операција код шивења
8. објасни примену појединих врста штепова и
начина штеповања
9. састави материјал шивењем по тачно
обележеним местима, уз све потребне
предрадње и регулацију рада шиваће машине
10. изведе украсно штеповање по тачно обележном
месту
11. састави материјал ручним шивењем уз све
потребне предрадње
12. одабере врсту и количину галантерије и
позамантерије према дужини и облику састава
13. причврсти, ручним или машинским путем,
изабрану галантерију и позамантерију на
унапред, дизајном производа, предвиђеном
месту

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Врсте тапетарских алата за шивење –
врсте алата и алата за пробијање
Подела машина за шивење по
конструкцији и функцији
Конструктивни делови машина за
шивење
Мере заштите на раду при шивењу
Врсте предива и ткања и њихова
својства
Врсте конца и утврђивање његових
особина
Врсте галантерије и позамантерије
Врсте штепова , начини штеповања и
њихова функција
Машинско шивење- састављање
Машинско шивење- израда штепова
Машинско шивење- украсно
прошивање
Ручно шивење са свим потребним
предрадњама
Постављање галантерије и
позамантерије

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• теоријска настава - 70 часова
• практичан рад – 210 часова
• Настава у блоку - 30 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• Практичног рада
• Наставе у блоку
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у кабинету
• Практичан рад се реализује у радионици
• Настава у блоку се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе

•

•

Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз приказивање
примера и узорака везаних за излагану тему. При излагању
садржаја треба користити визуелна средства, фолију,
презентације пројектором, а по могућству и машине ,алате,
материјале и готове произоде у школској радионици; Тражити од
ученика да се при усменом излагању у објашњавању користе
што више цртежима;
Током практичног рада сви ученици у групи треба да изведу
операције потребне да би се постигли исходи. Ученици при
практичном раду треба да непосредно изврше сва спајања,
шивења и штеповања наведена у садржајима и исходима.

• Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ТАПАЦИРАЊЕ И ПРЕСВЛАЧЕЊЕ НЕПРИЧВРШЋЕНИХ ЈАСТУКА (НПЈ) M 4
Трајање модула: 280 часова
Разред: Други
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
1. класификује по врстама и објасни начин и
• Оспособљавање
• Врсте тапетарских алата за сечење,
разлоге примене алата и машина које се користе
ученика за
пробадање, прошивање, придржавање,
при тапацирању НПЈ
тапацирање и
резање, премазивање,
2. објасни мере заштите на раду при тапацирању
пресвлачење
• Врсте машина и ручних машина за
НПЈ
непричвршћених
кројење и млевење сунђера и осталих
3. класификује материјале и објасни примену
јастука
материјала,
основних и помоћних материјала при
• Ливење ПУ елемената, густина и
тапацирању НПЈ
еластичност изливених елеемната
4. класификује врсте непричвршћених јастука
• Мере заштите на раду при употреби
према врстама језгра
наведених машина и алата
5. објасни редослед операција при тапацирању
• Структура појединих врста
НПЈ у зависности од врсте језгра и врсте НПЈ
непричвршћених јастука са
6. А. изради НПЈ са језгром од сунђера
сунђерастим језгром (ваљкасти,
7. Б. изради НПЈ са опружним језгром (ОПРЈ)
равни, са дебелим језгром, са
украсним штеповима, без украсних
штепова)
• Начини израде сунђерастог језгра
(ливење, сечење, пуњење
пахуљицама, лепљење пахуљица
различите густине)
• Врсте опружних језгара
• Практична израда НПЈ
• Машинско шивење и прошивање
ивица НПЈ
• Ручно шивење и прошивање са
потребним предрадњама
• Ручно и машинско постављање
дугмади и позамантерије

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• теоријска настава - 70 часова
• практичан рад - 210 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• Практичног рада
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у кабинету
• Практичан рад се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе
• Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз
приказивање примера и узорака везаних за излагану
тему. Посебно обратити пажњу на образлагање
технолошких операција потребних за израду
производа наведених у исходима модула. При
излагању садржаја треба користити визуелна
средства, фолију, презентације пројектором, а по
могућству и машине ,алате, материјале и готове
произоде у школској радионици; Тражити од
ученика да се при усменом излагању у
објашњавању користе што више цртежима;
• Током практичног рада сви ученици у групи треба
да изведу операције потребне да би се постигли
исходи. На почетку реализације модула пожељно је
да ученици раставе (отворе) производе за које уче
производне операције, како би одмах, чак и пре
непосредне реализације теоријских садржаја, имали
појам о структури производа. Ученици при
практичном раду треба да непосредно израде бар
један производ са језгром од пенастог материјала и
један са опружним језгром.
• Посебно се препоручује школска изложба најбољих
ученичких радова на крају полугођа и школске

године.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ПРИПРЕМА И КРОЈЕЊЕ МАТЕРИЈАЛА У ТАПЕТАРСТВУ M 5
Трајање модула: 162 часова
Разред: Трећи
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
1. класификује по врстама и објасни начин и
• Оспособљавање
• Врсте тапетарских алата за сечење,
разлоге примене алата и машина за кројење
ученика за кројење
машина и ручних машина за кројење
текстила и кројење пенастих материјала
материјала при
текстила, сунђера и осталих
2. одржава машину за кројење и њене делове у
изради тапетарских
материјала
функцији
производа
• Подела машина за кројење по
3. објасни мере заштите на раду при кројењу
конструкцији и функцији
4. класификује материјале и објасни примену
• Конструктивни делови машина за
основних и помоћних материјала у тапетарству
кројење
5. објасни начин постављања материјала при
• Мере заштите на раду при кројењу
кројењу
• Врсте предива и ткања и њихова
6. објасни начин обављања операција кројења
својства
текстила и коже
• Врсте ткања и утврђивање особина
7. објасни начин кројења и припреме сунђера и
текстилних материјала
жиме
• Врсте коже
8. изврши кројење уз поступке одабира
• Врсте сунђерастих материјала
материјала, алата и припреме радног места
• Машинско кројење материјала за
9. изради и користи шаблоне за кројење
пресвлачење
10. води евиденцију о утрошку материјала
• Машинско кројење и припрема
пенастих материјала
• Ручно кројење са свим потребним
предрадњама
• Машинско крјење са свим потребним
предрадњама

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• Вежбе - 36часова
• практичан рад - 126 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• вежби
• практичног рада
Место реализације наставе
• вежбе у школској радионици, кабинету или
специјализованој учионици
• Практичан рад се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе

•

•

Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз приказивање
примера и узорака везаних за излагану тему. Обратити пажњу на
образлагање редоследа операција при кројењу материјала и
технолошке захтеве који зависе од врсте и структуре материјала
који се кроји. При излагању садржаја треба користити визуелна
средства, фолију, презентације пројектором, а по могућству и
машине ,алате, материјале и готове произоде у школској
радионици; Тражити од ученика да се при усменом излагању у
објашњавању користе што више цртежима;
Током практичног рада сви ученици у групи треба да изведу
операције потребне да би се постигли исходи. Ученици при
практичном раду треба да непосредно изврше кројење и
поступке одабира за што више материјала наведених у
садржајима и исходима модула.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: MОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ТАПЕТАРСКИХ ПРОИЗВОДА M 6
Трајање модула: 126 часова
Разред: Трећи
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
1. класификује начине паковања и врсте
• Оспособљавање
• Окови и механизми у тапетарији
материјала за паковање
ученика за монтажу,
• Заштита на раду и заштита од пожара
2. растави и отвори производ
демонтажу и
при монтажи и демонтажи
отварање тапетарских 3. користи алат за демонтажу и отварање
• Паковање, транспорт и материјали за
производа
производа
паковање
4. процени истрошеност и стање појединих делова • Растављање и отварање производа
5. изабере и постави оков или механизам на тачно
• Постављање окова и монтажа
предвиђено место
производа
6. састави пресвучене елементе намештаја
7. врши проверу тачности склопљених елемената
8. врши заштиту и паковање производа

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• Вежбе - 36часова
• практичан рад – 90 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• вежби
• практичног рада
Место реализације наставе
• вежбе у школској радионици, кабинету или
специјализованој учионици
• Практичан рад се реализује у радионици
Препоруке за реализацију наставе

•

•

Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз приказивање
примера и узорака везаних за излагану тему. При излагању
садржаја треба користити визуелна средства, фолију,
презентације пројектором, а по могућству и машине ,алате,
материјале и готове произоде у школској радионици; Тражити од
ученика да се при усменом излагању у објашњавању користе
што више цртежима;
Током практичног рада сви ученици у групи треба да изведу
операције монтаже на што је могуће више разних врста
тапетарских производа.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ДЕКОРАЦИЈА ЕНТЕРИЈЕРА ТАПЕТАРСКИМ ПРОИЗВОДИМА M 7
Трајање модула: 138 часова
Разред: Трећи
ИСХОДИ МОДУЛА
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
МОДУЛА
• Оспособљавање
• Врсте тапетарских алата за сечење,
ученика за радове при 1. класификује врсте завеса у зависности од врсте
пробадање, прошивање, придржавање,
просторија и функције
декорацији
резање, премазивање,
2. објасни начине постављања завеса и драперија
ентеријера
• Електрични алати и опрема
и механизме за вођење, померање и затезање
тапетарским
• Конструктивни делови машина и
завеса
производима
електричних алата
3. објасни начине прекривања зидова и плафона
• Мере заштите на раду при употреби
тканинама
наведених машина и алата
4. објасни начине облагања подова
• Завесе, драперије и пратећа опрема и
5. класификује врсте подних облога и објасни
механизми
њихову примену у зависности од стила
• Облагање зидова
намештаја у ентеријеру
• Облагање подова
6. објасни редослед операција при постављању
завеса, облагању зидова и облагању пода
7. искроји, сашије и постави затегнуту завесу
(витражицу)
8. искроји, сашије и постави висећу завесу (стору)
9. одабере алат којим се врши постављање
гарнишне
10. постави гарнишну са свим додатним деловима
за вођење завесе
11. постави украсну галантерију и позамантерију
према захтевима пројекта
12. изради и постави елементе декорације
ентеријера према пројекту архитекте-дизајнера
13. облаже зидове и плафоне тканином по пројекту

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• практичан рад - 108 часова
• настава у блоку – 30 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на три групе приликом реализације:
• Практичног рада
• Наставе у блоку
Место реализације наставе
• Практичан рад се реализује у радионици или
објекту под контролом наставника
• Настава у блоку се реализује у радионици или
објекту под контролом наставника
Препоруке за реализацију наставе
• Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз
приказивање примера и узорака везаних за излагану
тему. При излагању садржаја треба користити
визуелна средства, фолију, презентације
пројектором, а по могућству и машине ,алате,
материјале и готове произоде у школској
радионици; Тражити од ученика да се при усменом
излагању у објашњавању користе што више
цртежима;
• Током практичног рада сви ученици у групи треба
да изведу операције потребне да би се постигли
исходи. Ученици при практичном раду треба да
непосредно изврше што је могуће више
декоратерских операција наведених у садржајима и
исходима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Тестове практичних вештина

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Љиљана Васиљевић, Технологија материјала, за други разред дрвопрерађивачке школе, Београд, ЗУНС,
2003.
• Боривој М. Томић, Машине и уређаји, за први, други и трећи разред дрвопрерађивачке и шумарске школе,
Београд, ЗУНС 2005.
• Арх.Александар Ајзинберг: Стилска унутрашња архитектура од праисторије до барока, Универзитет
уметности у Београду 1994.год
• Џорџ Севиџ: Унутрашња декорација, Кратак историјски преглед, »Југославија», Београд 1984
• дипл.инж. Александар Новаковић: Обликовање намештаја, за IV разред усмереног образовања
дрвопрерађивачке струке ЗУНС 1989
2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Назив модула: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ТАПЕТАРСТВУ M 8
Трајање модула: 66 часова
Разред: Трећи
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
1. објасни организациону структуру предузећа
• Оспособљавање
2. објасни организацију радних места у тапетарији
ученика за
организацију процеса 3. објасни прописе о безбедности и заштити
здравља
рада у радионици ,
4. припреми списак конструктивних делова
израду калкулације
производа и кројну листу са нормативом
цене производа и
материјала
вођење евиденције о
5. изради шему кројења материјала са највећим
утрошку материјала
процентом искоришћења
6. приреми спецификацију материјала
7. процени време потребно за израду производа
8. израђује калкулацију цене производа или услуге
9. објасни структуру и начин вођења производне
документације
10. објасни структуру и начин вођења финансијске
документације
11. води евиденцију утрошеног материјала
12. води евиденцију урађеног посла

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
Организација предузећа
Заштита на раду и заштита од пожара
Припрема, одржавање и евиденција
алата у предузећу
Конструктивна разрада у припреми
израде тапетарских производа
Кројна листа
Норматив материјала
Шема кројења
Спецификација материјала
Појам норме времена
Трошкови производње
Радни налог
Требовање, улаз и излаз материјала,
повратница материјала
Рачун, ПДВ
Књига радних налога, евиденција
урађених послова

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку модула ученике упознати са
циљем/циљевима и исходима, планом и начинима
оцењивања.
• Недељни приказ броја часова дат је у гантограму
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће облике наставе:
• Вежбе – 66 часова
Подела одељења на групе
Одељење се дели на групе приликом реализације:
• кабинетских вежби -2 групе
Место реализације наставе
• Вежбе се реализују у кабинету или у радионици
Препоруке за реализацију наставе

•

•

Теоријске садржаје реализовати у кабинету уз приказивање
примера везаних за излагану тему. При излагању садржаја треба
користити визуелна средства, фолију, презентације пројектором.
Тражити од ученика да се при усменом излагању у објашњавању
користе што више цртежима, табелама и писаним приказима
нарочито у електронској форми. Зато би било корисно да се
настава овог предмеа изводи у кабинетима опремљеним
рачунарима;
Током практичног рада сви ученици у групи треба да изведу
поступке израде документације и нормирања и потребне да би се
постигли исходи. Ученици при практичном раду треба да
непосредно изврше хронометрисање и израду фото карте радног
дана. Сва документација и поступци нормирања треба да су
приказани у посебном елаборату. На крају школске године сви
елаборати треба да буду јавно приказани на школској изложби.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
• Праћење остварености исхода
• Тестове знања
• Рачунске вежбе
• Оцена практичних активности кроз непосредно
праћење и елаборате

1. ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОДУЛА
• Душан Иветић, Технологија тапетарске производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе
Београд, ЗУНС, 1995.
• Драгутин Симић, Организација производње, за други и трећи разред дрвопрерађивачке школе Београд,
ЗУНС, 1995.
• Драгутин Симић, Припрема производње, за четврти разред дрвопрерађивачке школе Београд, ЗУНС, 1995.
• Примењена економија, Junior Achievement, Србија, издања свих уџбеника и пратеће литературе од 2005.
• Т. Радовановић, Оснивање и вођење малог бизниса, Национална служба за запошљавање, Београд, 2003
• Сајтови: www.apr.sr.gov.yu , www.sme.sr.gov.yu; www.mspbg.co.yu

2. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
• Сви општестручни предмети
•
Сви стручни модули

•

Предузетништво

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Приче из
старина

Проблеми
савременог света

Знаменити срби

ИСТОРИЈА – изабране теме
70 часова
Први или други
Основни циљ предмета је разумевање:
1. основних појмова историјске науке, друштва и друштвених односа у прошлости;
2. утицаја привреде на друштво и начин живота;
3. појма држава и њеног развитка у времену и простору; развојности културних појава и процеса;
4. веровања и обичаја и повезаности вере и културе у прошлости и садашњости
5. економских промена у прошлости и садашњости и последице тих промена на друштво, државу и културу;
6. улоге појединаца у појавама и процесима прошлих и садашњих времена
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

• Упознавање
веровања и обичаја
народа у прошлости
и садашњости
• Разумевање митова
као представе света
у одређеном
историјском
времену

• познаје верске представе људи у прошлости;
• познаје обичаје људи у прошлости и садашњости;
• уочи сличности и разлике у обичајима верских
заједница;
• објасни мит као обележје одређеног културноисторијског периода;
• објасни биљне и животињске представе у
митовима, религији, обичајима, ликовним
представама...

• Политеизам, монотеизам –
јудаизам, хришћанство, ислам
• Пост, Божић, Ускрс, слава,
Курбан Бајрам, Јон Кипур

o Препознавање
проблема
савременог света

• уочи промене у свету у другој половини XX века
које су изазване економским и војно-политичким
прегруписавањем;
• уочи еколошке проблеме савременог света
• уочи технолошки развој савременог света
• уочи супротности изазване технолошким развојем
савременог света

• Европске и светске
институције
• Проблем сиромаштва
• Еколошки проблеми
• Проблеми у образовању
• Нуклеарни отпад
• Савремена индустрија

• познаје начине на које друштво и култура утичу на
формирање личности и понашања појединаца;
• објасни улоге појединца за развој нације, друштва и
културе;
• разликује научно-историјске од слободних и
тендециозних или митских интерпретација

•
•
•
•

• Разумевање
међузависности
појединца, друштва
и културе у
прошлости и
садашњости
• Стицање знања о
знаменитим Србима
који су обележили
епохе у којима су
живели
• Развијање
критичког става
према њиховој
улози у друштву

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
•

На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• теоријска настава ( 70 часова)

Државници
Владари
Писци
Сликари...

Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Задатак наставника је да
ученицима понуди 6 наставних
тема од којих ће ученици , као
група, према својим склоностима
изабрати 3 теме које ће обрадити
на часовима историје.Од те три
теме најмање једна мора бити из
националне историје.
 За сваку предложену тематску
целину дати су циљеви, исходи и
садржаји. Исходи су централно
место овог програма и они треба
да послуже професорима да
наставни процес у овом
предмету буде тако обликован да

Миграције

• Стицање знања о
миграцијама као
константним
појавама у историји
људског друштва;
• Разумевање
узрочнопоследичних веза
привредноекономског,
политичког и
културног развоја
друштва у односу
на миграције.

• наведе основне чиниоце миграција као друштвених
појава;
• анализира динамику унутар друштва која доводи до
појачаног кретања друштва;
• објасни утицај миграција на свакодневни живот
људи

• Појам и типови миграција
• Најстарије људске миграције
(праисторијске, библијске,
миграције античког света)
• Велика сеоба народа (од Хуна
до Мађара)
• Колонизација Новог света
• Савремене миграције
(привредно-економске,
политичке, присилне)
• Српске сеобе (од Закарпатја
до XX века)

Војска,оружје,
рат

• Стицање знања о
оружју, војсци и
ратовима
• Развијање
критичког става
према рату као
друштвеној појави

• опише развој оружја, војне организације и типове
рата;
• објасни улогу појединца у рату као друштвеној
појави;
• разликује негативне и позитивне последице рата;
• аргументовано дискутује о рату као друштвеној
појави;

• карактеристичне ратове
одређене епохе
• типове рата (освајачки,
одбрамбени, колонијални....)
• највеће војсковође и њихово
време (нпр. Александар
Македонски, Ханибал,
Наполеон)
• карактеристичне битке
одређених епоха
• ратови XX века (међународне
конвенције)

Живот и обичаји
на двору

Српска
револуција 18041835

Стицање знања о
животу и обичајима на
европским дворовима

• Стицање знања о
српској револуцији
као најзначајнијем
догађају борбе за
национално
ослобођење

• објасни улогу двора у друштвеном, политичком,
економском и културном развоју државе;
• критички и аналитички сагледа условљеност
живота на двору припадношћу одређеном
културном подручју;
• разликује позитивне и негативне последице живота
на двору на укупан друштвени развој.

• Појам монархије
• Западноевропски двор
(одабрани примери и општа
обележја)
• Византијски двор (одабрани
примери и општа обележја)
• Османлијски двор (одабрани
примери и општа обележја)
• Српски двор (одабрани
примери и општа обележја)

• објасни узроке, ток и последице српске револуције
• сагледа српску револуцију као део ширих
европских збивања
• наведе најзначајније личности и њихову улогу у
српској револуцији
• објасни политички, социолошки и културни аспект

• Турска на прелазу из XVIII у
XIX век
• Буна на дахије
• Устанци
• Друштвене и привредне
промене у Србији

се наведени исходи постигну.
До исхода можемо доћи
правилним и добрим одабиром
садржаја. То значи да садржаје
које смо Вам понудили можете
прилагођавати ученицима са
којима радите, како би најлакше
и најбрже достигли наведене
исходе. Успех у реализацији
садржаја и постизању исхода
зависи од метода / активности
које сте планирали. Предлажемо
Вам сталну интеракцију са
ученицима, примену
радионичарског рада,
истраживачке методе /
активности.... Ученике треба
подстицати на истраживачки рад
и решавање проблемских
питања. Важно место у
постизању исхода имају и
наставна средства (карте,
атласи...) Ученике треба
упућивати и на осталу
литературу
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. aктивност на часу
Оквирни број часова по темама
Није наведен због изборне структуре
педмета











Приче из старина
Проблеми савременог света
Знаменити срби
Миграције
Војска,оружје, рат
Живот и обичаји на двору
Српска револуција 1804-1835
Култура срба на прелазу из xix у
xx век
Српске династије
Грађанске револуције-пут ка

• Разумевање
аспеката српске
револуције као
друштвене појаве

српске револуције
• објасни значај формирања државних институција и
кодификованог права и утемељења нововековних
српских династија

• Изградња модерне српске
државе
• Српска револуција у
контексту европских збивања
• Значајне личности револуције

Култура срба на
прелазу из xix у
xx век

• Стицање знања о
култури Срба на
прелазу из XIX у
XX век
• Разумевање
различитих
културних утицаја
на простору Србије
• Уочавање
међузависности
појединца, друштва
и културе

• препозна основне карактеристике културног
преображаја код Срба на прелазу из XIX у XX век
• разликује начин живота становника града и села у
односу на регију
• разликује динамику промена, начина живота
појединца у односу на друштвену припадност
• наведе услове који одређују културне процесе
• објасни начин на које друштвене институције и
институције културе служе задовољењу личних и
заједничких потреба

• образовање код Срба
• нови уметнички правци у
:књижевности, ликовној
уметности, архитектури,
музици (романтизам,
реализам, импресионизам)
• култура живота у граду и селу
• европеизација Србије

Српске
династије

• Стицање знања о
историјском
периоду којем
одабрана династија
припада
• Стицање знања о
улози и значају
династије за епоху
којој припада

• одреди епоху којој династија припада
• опише појединца, припадника одабране династије,
и његову улогу у националном и европском
контексту
• критички се односи према месту и улози династије
и појединца, припадника династије (владар), у
историјском развитку Срба
• опише утицај династије на политички, економски и
културни развитак државе

• Појам династије и принципи
наслеђивања
• Улога династије и појединаца
у политичком, привредном и
културном развитку Србије
• Династички сукоби

Грађанске
револуције-пут
ка модерној
нацији

• Неговање свести о
националној
припадности и
развијање духа
толеранције према
припадницима
других нација

• објасни појам нације и процес њеног развоја
• анализира позитивне и негативне аспекте процеса
стварања нације на примеру сопственог народа
• објасни значај грађанских револуција за развој
нације
• разликује национализам, шовинизам и патриотизам

• Појам нације кроз идеје
Француске грађанске
револуције
• Идеје Француске грађанске
револуције у
револуционарним покретима
европских нација
• Национално уједињење
(Немачка, Италија.....)
• Српско национално питање и
национална питања у три
велика царства (Русија,
Аустро-Угарска, Турска)
• Национализам, шовинизам,
патриотизам
• Нација данас

Балкан између

• Разумевање

• опише геополитички положај Балкана

• Подела Царства и досељавање





модерној нацији
Балкан између истока и запада
Изуми
Индустријске револуције

истока и запада

прожимања
различитих
културних,
геополитичких и
економских утицаја
и интереса на
Балкану

• опише прожимање различитих културних,
геополитичких и економских интереса на Балкану

Словена
• Велика шизма
• Балкан на размеђу различитих
утицаја (Византија, Турска,
Западна Европа)
• Источно питање
• Балкан у геополитичкој
подели XX века
• Изуми мењају слику света
• Изуми изазивају отпоре
• Изуми унапређују привреду и
мењају слику друштва
• Значајне личности и њихови
изуми

Изуми

• Упознавање
ученика са
предметима које је
човек изумео и са
њиховом применом
• Уочавање линије
развојности изума
• Познавање
личности које су
својим изумима
допринеле промени
слике света

• наведе најзначајније изуме човека у прошлости и
садашњости
• опише развојност човекових изума
• објасни како је човек користио изуме
• познаје личности чији изуми су допринели промени
слике света

Индустријске
револуције

• Познавање кључних
проналазака за
индустријске
револуције
• Разумевање периода
индустријске
револуције
• Уочавање значаја
промена у привреди
и друштву које су
настале у време
индустријских
револуција

• наведе најзначајније проналаске у појединим
индустријским револуцијама
• објасни утицај индустријских револуција на развој
друштва
• опише промене у односима у свету у време
индустријских револуција
• објасни значај индустријских револуција на
промене у свакодневном животу људи
• познаје личности значајне за индустријске
револуције

• знати најзначајније
проналаске у појединим
индустријским револуцијама
• увиђати промене у развоју
привреде захваљујући
индустријским револуцијама
• знати утицај индустријских
револуција на развој друштва
• знати промене у односима у
свету у време индустријских
револуција
• уочити значај индустријских
револуција на промене у
свакодневном животу људи
• познавати личности значајне
за индустријске револуције

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1. Радне свеске од првог до четвртог разреда гимназије.
2. Историја приватног живота, 1-3, Београд, Клио, 2000. - 2003.
3. Веселиновћ, А., Љушић, Р., Српске династије, Нови Сад, 2001.
4. Благојевић, М., Медаковић, Д., Љушић, Р., Димић, Љ., Историја српске државности, 1-3, Нови Сад, 2000. - 2001.
5. Алексов, Б., Упоредне хронологије, Нови Сад, 2003.
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Робертс, Џ. М., Европа 1880-1945, Београд, Клио, 2002.
Лонгворт, Ф., Стварање источне Европе, Београд, Клио, 2002.
Група аутора, Историја српског народа, Београд,
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Димић, Љ., Културна политика Краљевине Југославије,

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Српски језик и књижевност

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета

ТЕМА
Цртеж

•

Величине и
њихови
међусобни
односи

•

Цртање по
природи

•

Перспектива

•

Сликарске
технике

•
•

ЦРТАЊЕ
70 часова
Први или други
1. Стицање знања о правилима слободоручног цртања, складу облика и њиховог распоређивања у простору
2. Оспособљавање за слободоручно цртање разних предмета, Развијање осећаја за простор, равнотежу и симетрију
3. Мотивисање ученика да у даљем школовању кроз изборне предмете прошире своја сазнања о могућности примене уметности у обликовању
намештаја и ентеријера.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати
Овладавање
• разуме да је цртеж основа ликовног креативног
• Појам, врста и значај
са циљевима и исходима наставе /
техником цртања,
процеса
цртежа у креатвиним
учења, планом рада и начинима
поступцима и
областима ликовних и
• ирепозна однос: гледати-видети-цртати
оцењивања.
материјалима
примењених уметности
• примети корелацију илузије и 3-д реалности
• Општа упутства за рад на
• разуме да је студија по природи основа за ликовну
Облици наставе
цртежу
надградњу (креацију)
Предмет
се реализује кроз следеће
• Помоћна средства за цртање
• примени прибор и материјал за цртање.
облике
наставе:
и њихова примена
• Теоријска настава – 70 часова
Стицање и примена • препозна да је цртеж органска целина - слојевита у
• Објекат цртања као целине
основних знања о
ликовном и естетском смислу
• Систематичност и
Подела одељења на групе
величинама и
• препозна да сваки објекат (природни или
поступност у грађењу
Одељење
се не дели на групе:
њиховим
фабрикован) представља једну логичну и визуелно
цртежа
међусобним
складну целину
• Прва фаза – анализа:
Место реализације наставе
односима
• препозна да је цртеж органска целина - слојевита у
концепт и избор мотива,
• Теоријска настава се реализује у
ликовном и естетском смислу
материјала, припрема за
учионици
цртање
• разликује основе форматирања, визирања,
одређивања пропорције и конструисања појединих
• Друга фаза – поставка,
елемената објекта (мотива) који црта.
компоновање, конструисање Препоруке за реализацију наставе
и порпорција
Оцењивање
Стицање основних
• препозна да је у свим неправилним и природним
• Цртање геометријских
Вредновање остварености исхода
појмова о цртању по
елементима основа геометријски правилан облик
елемената
вршити кроз:
природи.
• примети значај (чисте) линије у грађењу и
• Анализа модела, помоћне
1. праћење остварености исхода
дефинисањиу форме
линије, примене
2. тестове знања
• примети да је у основи организованог цртежа –
• Конструкција цртежа и
стабилност тачне конструкције и уочавање
карактеристике
Оквирни број часова по темама
карактеристике елемената.
• Цртеж 6 часова
Стицање знања о
• разликује централну и ваздушну перспективу
• Простор
• Величине и њихови међусобни
перспективи
• препозна шта је хармонија, чиста конструкција и
• Централна (линеарна)
односи 10 часова
симетрија.
перспектива
• Цртање по природи 8 часова
• Ваздушна перспектива
• Перспектива 10 часова
• Промена перспективе
• Сликарске технике 16 часова
умети да користи
• примени прибор и материјал за сликање
• Појам и врсте сликарских
• Цртање и сликање употребних
прибор и материјал
техника
• разликује особине и технолошки поступак технике:
предмета и драперије 20 часова
за сликање
акварела, гваша, темпере и пастела.
• Особине, алати и
знати особине и
технолошки поступци
технолошки
технике акварела, гваша,
поступак технике:
темпере и пастела

акварела, гваша,
темпере и пастела.
Цртање и
сликање
употребних
предмета и
драперије

• Оспособљавање да
стечена знања
успешно примењује
у решавању
креативног задатка
уже струке

• одабере однос унутар композиције
• разликује површинско од просторног обликовања.

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1. Недељко Магјер: Умеће цртања
2. Р. Арнхајм: Уметност и визуелно опажање
3. Коста Богдановић и Бојана Бурић: Теорија форме
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Унутрашња декорација
2. Декорација ентеријера и сви остали модули
3. Конструкције тапетарских производа
4. Техничко цртање и нацртна геометрија

• Линеарна анализа форме и
облика
• Остваривање
пропорционалности модела:
детаља и целине цртежа
• Сликање употребних
предмета (намештај) са
посебним нагласком на
просторност целокупне
поставке

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Основни
конструктивни
елементи у
дрвним
конструкцијама
и елементи везе

Намештај за
одлагање и
чување предмета

•

•

•
•

Намештај за
употребу при
раду и јелу

•

•

Намештај за
седење - столице

•
•

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1
70 часова
Други
1. Упознавање са класификацијом и конструкцијом дрвних производа
2. Стицање потребних знања о конструктивним деловима и врстама састава код дрвних производа
ПРЕПОРУЧЕНИ
ИСХОДИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
САДРЖАЈИ ПО
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ТЕМАМА
Стицање знања о
• на основу ознака на цртежу закључи од
• Означавање материјала • На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
врстама основних и
којих материјала је израђен производ;
• Конструктивна разрада
рада и начинима оцењивања.
помоћних материјала у
• рашчлани производе од дрвета на
дрвних производа
дрвним конструкцијама
конструктивне делове
• Столарске везе
Облици наставе
и њиховим ознакама;
• разликује столарске везе при формирању
Предмет се реализује кроз следеће облике
Стицање знања о
састава, подсклопова и склопова
наставе:
врстама столарских веза
производа.
• теоријска настава 70 часова
које се користе у дрвним
конструкцијама.
Подела одељења на групе
Стицање знања о врсти
• разликује конструктивне елементе који
• конструкција
Одељење се не дели на групе
и конструкцији:
чине конструкцију намештаја за одлагање
намештаја за одлагање
намештаја за одлагање
(ормани, гардеробе,
• знати да направи нацрт и чита цртеж
Место реализације наставе
комоде, витрине,
стицање вештине израде
намештаја за одлагање.
•
Теоријска настава се реализује у учионици
регали...)
и читања цртежа
намештја за одлагање
Препоруке за реализацију наставе
Стицање знања о врсти
• разликује конструктивне елементе који
• конструкција
•
Основни конструктивни елементи у
и конструкцији
чине конструкцију намештаја за рад и
намештаја за рад и
дрвним конструкцијама и елементи везе
намештаја за рад и
обедовање.
обедовање.
Садржаји ове теме су уводног карактера.
обедовање.
• знати да направи нацрт и чита цртеж
• конструктибвна разрада
Наставу реализовати графичким приказом на
стицање вештине израде
намештаја за рад и обедовање.
намештаја за рад и
табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
и читања цртежа
обедовање.
узорака; У оквиру теме израдити I графички
намештаја за рад и
рад – конструктивни елементи и везе.
обедовање.
•
Намештај за одлагање и чување предмета
Стицање знања о врсти
• разликује конструктивне елементе који
• Конструкција и
Наставу реализовати графичким приказом на
и конструкцији
чине конструкцију намештаја за седење
конструктивна разрада
табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
намештаја за седење
столица
• знати да направи нацрт и чита цртеж
узорака; ученици током наставе израђују
стицање вештине израде
намештаја за намештаја седење
цртеже и врше конструктивну разраду
и читања цртежа
намештаја за одлагањеУ оквиру теме
намештаја седење
израдити II и III графички рад – орман за
гардеробу и комода
• Намештај за употребу при раду и јелу
Наставу реализовати графичким приказом на
табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
узорака; ученици током наставе израђују
цртеже и врше конструктивну разраду
намештаја за рад и обедовање. У оквиру теме
израдити IV графички рад – трпезаријски
сто

• Намештај за седење – столице Наставу
реализовати графичким приказом на табли,
помоћу графоскопа и фолија и помоћу
узорака; ученици током наставе израђују
цртеже и врше конструктивну разраду
намештаја за седење. У оквиру модула
израдити V графички рад – столица са
наслоном за леђа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
• Основни конструктивни елементи у дрвним
конструкцијама и елементи везе 20 часова
• Намештај за одлагање и чување предмета 20
часова
• Намештај за употребу при раду и јелу 20
часова
• Намештај за седење – столице 10 часова

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Намештај за
лежање лежајеви

•
•

Прозори

•

•

•
Врата

•
•
•

•
Облагање
зидова и
таваница
дрветом

•

ДРВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2
64 часа
Трећи
1. Упознавање са класификацијом и конструкцијом дрвних производа
2. Стицање потребних знања о конструктивним деловима и врстама састава код дрвних производа
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
Стицање знања о врсти
• разликује конструктивне елементе који
• Конструкција и
циљевима и исходима наставе / учења,
и конструкцији
чине конструкцију намештаја за лежање
конструктивна разрада
планом рада и начинима оцењивања.
намештаја за лежање
лежајева
• знати да направи нацрт и чита цртеж
стицање вештине израде
намештаја за намештаја лежање
Облици наставе
и читања цртежа
Предмет се реализује кроз следеће облике
намештаја лежање
наставе:
Стицање знања о
• разликује врсте отвора и мера на отворима • Основни појмови из
• теоријска настава 64 часа
врстама отвора на
за грађевинску столарију
зградарства фасадни
зидовима за грађевинску • израчуна производну столарску меру на
отвори
Подела одељења на групе
столарију и врсти мера
основу зидарске мере
• Конструкција и
Одељење
се не дели на групе
на отворима;
конструктивна
разрада
• нразликује конструктивне елементе
Стицање знања о
прозора
прозора са термоизолационим стаклом и
Место реализације наставе
савременим
прозора са обртањем око вертикалне и
• Теоријска настава се реализује у
конструктивним
хоризонталне осе;
учионици
решењима прозора.
• црта, чита и узима мере са цртежа прозора
Стицање вештине
са термоизолационим стаклом.
Препоруке за реализацију наставе
израде и читања цртежа

Намештај за лежање – лежајеви
прозора
Наставу реализовати графичким приказом на
Стицање знања о
• нацрта конструкцију врата која се уграђују • Основни појмови из
табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
конструкцији
у отворе унутрашњих зидова
зградарства отвори за врата
узорака; ученици током наставе израђују цртеже и
врше конструктивну разраду лежајева. У
унутрашњих врата;
• примени стандард за унутрашња врата
• Стандрди за врата
оквирутеме израдити 1. графички рад – лаки кауч
Стицање знања о
• нацрта, чита и узима мере са цртежа
• Конструкција и
Наставу реализовати графичким

Прозори
конструкцији кућних
унутрашњих врата
конструктивна разрада
приказом на табли, помоћу графоскопа и фолија и
улазних врата
врата
• нацрта конструкцију кућних улазних врата
помоћу узорака; ученици током наставе израђују
цртеже и врше конструктивну разраду прозора. У
Стицање знања о
и начин уградње
оквиру теме израдити 2. графички рад –прозор са
конструкцији и месту
• црта, чита и узима мере са цртежа улазних
термоизолационим стаклом
уграђивања балконских
врата.
 Врата Наставу реализовати графичким приказом
врата
на табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
Стицање вештине
узорака; ученици током наставе израђују цртеже и
врше конструктивну разраду врата. У оквиру теме
израде и читања цртежа
израдити 3. графички рад – унутрашња врата
врата
 Облагање зидова и таваница дрветом
Стицање знања о
• разликује начине облагања зидова и
• Зидне и плафонске облоге
Наставу реализовати графичким приказом на
дрвним облагама зидова
таваница дрветом;
од дрвета
табли, помоћу графоскопа и фолија и помоћу
и таваница.
узорака; ученици током наставе израђују цртеже и
• разликовати врсте материјала за облоге
врше конструктивну разраду зидне и плафонске
• разликује конструктивне елементе зидних
облоге. У оквиру теме израдити 4. и 5. графички
и плафонских облога
рад – ламперија на раму, спуштени плафон
• црта, чита и узима мере са цртежа зидних
и плафонских облога

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
1. Намештај за лежање – лежајеви 20
часова
2. Прозори 20 часова
3. Врата 15 часова
4. Облагање зидова и таваница дрветом 9
часова

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1.
2.

Дрвне конструкције, збирка цртежа, П.Лаушев, Београд, 2001
Дрвне конструкције за 2 и 3 разред дрвопрерађивачке струке, М.Потребић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд ,2001

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1.
2.
3.

Конструкције тапетарских производа
Сви стручни модули
Унутрашња декорација

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Основне
операције и
процеси у
финалној обради
дрвета

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА 1
70 часова
Други
1. Стицање знања о врстама, конструкцији, деловима и технолошкој примени машина за обраду дрвета;
2. Стицање знања о операцијама у технолошком процесу обраде дрвета и вештина избора технолошких операција;
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
• Технолошки процес;
Стицање знања о структури
• објасни основне прелазне и завршне
циљевима и исходима наставе /
облике дрвних производа у финалној
процеса финалне обраде
• Основни облици дрвних
учења, планом рада и начинима
обради дрвета;
дрвета и основним облицима
производа, подела по
оцењивања.
дрвних производа;
• објасни поделу технолошког процеса
степену конструктивне
дрвне производње на фазе и операције.
сложености и степену
Стицање знања о подели
Облици наставе
обраде;
технолошког процеса на фазе и
Предмет се реализује кроз следеће
операције.
• Основне фазе рада и
облике наставе:
њихова структура у
• теоријска настава 70 часова
технолошком процесу
производње. дрвних
Подела одељења на групе
производа.
Одељење се не дели на групе
Стицање знања о машинама за • објасни основне операције кројења резане
• Основне операције
резање и њиховој технолошкој
грађе и плоча;
кројења резане грађе;
Место реализације наставе
примени;
• објасни конструкцију и начин употребе
• Кружне тестере са ручним
•
Теоријска настава се реализује у
кружних тестера за уздужно резање;
помером – циркулари;
Стицање знања о операцијама
учионици
кројења.
• објасни конструкцију и начин употребе
• Кружне тестере са
кружних тестера за попречно резање;
механизованим помером;
Препоруке за реализацију наставе
• објасни конструкцију и начин употребе
• Машине за попречно
• О оквиру тенме : Основне
форматизера;
резање-кратилице;
операције и процеси у финалној
• објасни врсте алата - кружних тестера и
• Основне операције
обради дрвета,Садржаје
њихову употребу;
кројења плоча;
реализовати у кабинету уз
• објасни начин примене и одржавања
• Форматне тестере приказивање
примера и узорака
кружних тестера;
форматизери;
различитих дрвних производа, уз
• објасни конструкцију и начин употребе
• Радни алат - кружне
паралелно образлагање
трачних тестера;
тестере;
технолошких операција потребних
• објасни начин примене и одржавања
• Припрема и одржавање
за њихову израду. За остале теме
трачних тестера;
кружних тестера;
при излагању садржаја треба
• Мере заштите на раду код
• објасни мере и уређаје за заштиту на раду
користити визуелна средства,
на свим наведеним машинама.
кружних тестера;
фолију, презентације пројектором, а
• Основне операције
по могућству и машине у школској
криволинијског кројења;
радионици; Тражити од ученика да
• Столарске трачне тестере;
цртежима илуструју основне делове
• Радни алат трачна тестера;
машина и да се при усменом
• Припрема и одржавање
излагању у објашњавању користе
трачних тестера;
што више цртежима;
• Мере заштите на раду код
трачних тестера.
Оцењивање
Вредновање
остварености
исхода
Стицање знања о технолошким • објасни основне операције израде базних
• Основне операције
вршити кроз:
операцијама израде базних
површина и димензионисања;
формирања базних
0B

•

•

1B

U

U

Операције
кројења,
машине и алати
за резање

•

U

•

U

U

Израда базних
површина,

•

димензионисање,
машине и алати
за рендисање

Израда профила,
машине и алати
за глодање

површина и димензионисања;
• Стицање знања о
рендисаљкама;
• Стицање знања о коришћењу и
припреми радних алата
рендисаљки;
• Стицање знања о мерама и
уређајима заштите на раду код
рендисаљки.

• Стицање знања о операцијама
профилисања;
• Стицање знања о глодалицама;
• Стицање знања о коришћењу и
припреми радних алата за
глодалице;
• Стицање знања о мерама и
уређајима заштите на раду при
обради глодањем.

• објасни конструкцију и начин употребе
равналице;
• објасни конструкцију и начин употребе
дебљаче;
• објасни конструкцију и начин употребе
четворостране рендисаљке;
• објасни утицаје режима обраде на
квалитет површине при примени
рендисаљки;
• објасни начин примене и одржавања
радног алата рендисаљки;
• објасни мере и уређаје за заштиту на раду
на рендисаљкама.
• објасни основне операције израде
профила;
• објасни конструкцију и начин употребе
појединих врста глодалица;
• објасни утицаје режима обраде на
квалитет површине при примени
глодалица;
• објасни начин примене и одржавања
радних алата код глодалица;
• објасни мере и уређаје за заштиту на раду
на глодалицама.

•
•
•
•
•
•

површина и израде тачних
мера;
Општи појмови о обради
дрвета на рендисаљкама;
Равналица;
Дебљача;
Четворострана
рендисаљка;
Припрема и одржавање
радних алата рендисаљки;
Мере заштите на раду код
рендисаљки.

• Основне операције
профилисања;
• Општи појмови о обради
дрвета на глодалицама;
• Стона глодалица;
• Надстона глодалица;
• Глодање сложених
облика;
• Врсте радних алата који се
примењују код глодалице;
• Припрема, одржавање и
намештање радног алата;
• Мере заштите на раду код
глодалица.

1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
• Основне операције и процеси у
финалној обради дрвета 10 часова
• Операције кројења, машине и алати
за резање 20 часова
• Израда базних површина,
димензионисање, машине и алати за
рендисање 10 часова
• Израда профила, машине и алати за
глодање 30 часова
U

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Израда везних
елемената чепова, машине
и алати за
израду чепова

ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА 2
66 часова
Трећи
1. Стицање знања о врстама, конструкцији, деловима и технолошкој примени машина за обраду дрвета;
2. Стицање знања о операцијама у технолошком процесу обраде дрвета и вештина избора технолошких операција;
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати са
• објасни технолошке операције израде
• Стицање знања о
• Општи појмови о изради
циљевима и исходима наставе / учења,
чепова;
технолошкој операцији
конструктивних веза
планом рада и начинима оцењивања.
израде различитих облика
• објасни конструкцију и принцип рада
• Основне операције при
чепова;
машина за израду чепова;
изради елемената везе
Облици наставе
• Стицање знања о
• објасни начин примене и одржавања
• Једнострана и двострана
Предмет се реализује кроз следеће облике
машинама и алатима за
чепарица
радних алата чеп машина;
наставе:
израду чепова;
• Машине са планетоидним
• објасни заштитне мере при раду на
• теоријска настава 66 часова
• Стицање знања о мерама и
кретањем радног алата
машинама за израду чепова.
уређајима заштите при раду
• Машине за израду зупчасте
Подела одељења на групе
на чеп машинама.
везе
Одељење се не дели на групе
• Врсте радних алата
• Припрема, одржавање и
Место реализације наставе
намештање радних алата
• Теоријска настава се реализује у
• Мере заштите на раду код
учионици
машина за израду чепова
• објасни технолошку операцију израде
• Стицање знања о
• Општи појмови о изради
Препоруке за реализацију наставе
жлебова;
технолошкој операцији
жљебова и отвора
•
За остваривање тема користити
израде жлебова;
• објасни конструкцију и принцип рада
• Основне операције при
визуелна средства, фолију,
машина за израду жлебова;
• Стицање знања о машинама
изради жљебова и отвора
презентације пројектором, а по
и алатима за израду
• објасни начин примене и одржавања
• Једновретена бушилица
могућству и машине и примере
жлебова;
радних алата машина за израду жлебова;
• Вишевретена бушилица
бојења, лакирања итд. у школској
• Стицање знања о
• објасни технолошку операцију бушења;
• Дубилице
радионици.
технолошкој операцији
• објасни конструкцију и принцип рада
• Врсте радних алата
• Наставне садржаје везане за машине и
бушења;
машина за бушење;
• Припрема, одржавање и
уређаје детаљно обрађивати на
• Стицање знања о машинама • објасни начин примене и одржавања
намештање радних алата
часовима вежби, по могућности у
и алатима за бушење;
радних алата машина за бушење;
• Мере заштите на раду код
школској радионици или погодном
• Стицање знања о мерама и
• објасни мере заштите при раду на
машина за израду жљебова
предузећу;
уређајима заштите при раду
машинама за жљебљење и бушење.
и отвора
• Тражити од ученика да да се при
на машинама за жљебљење
усменом излагању у објашњавању
и бушење.
што више користе цртежима ;.
• Стицање знања о обради
• објасни квалитет брушења;
• Општи појмови о брушењу
дрвета брушењем;
• објасни рангирање брушења и површине;
• Основне операције
Оцењивање
• Стицање знања о машинама
брушења нефурнираних и
• објасни принципе брушења нефурнираних
Вредновање остварености исхода вршити
и алату за обраду дрвета
фурнираних површина
и фурнираних површина;
кроз:
брушењем;
• Основне операције
• објасни брушење: равних површина,
• праћење остварености исхода
• Стицање знања о мерама
брушења равних
криволинијских ширих страна,
• тестове знања
заштите при раду на
површина, криволинијских
праволинијских и криволинијских ивица и
• тестове практичних вештина
ширих страна,
машинама за обраду дрвета
токарених елемената;
2B
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Израда жлебова
и кружних
отвора, машине
и алати за
жљебљење и
бушење

Обрада дрвета
брушењем,
машине и алати
за брушење

4B
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брушењем.

Фурнирање
плоча и израда
слојевитих
конструкција,
машине и
уређаји

• Стицање знања о
технолошком процесу
фурнирања;
• Стицање знања о избору
лепила зависно од намене;
• Стицање знања о машинама
и уређајима за технолошки
процес фурнирања;
• Стицање знања о мерама
заштите при раду на
машинама и уређајима за
технолошки процес
фурнирања.

Бојење дрвета бајцовање,
уређаји за
наношење боја

• Стицање знања о бојењу
дрвета; врстама боја за дрво,
њиховим својствима, начину
наношења и сушења;
• Стицање знања о општим
мерама заштите при раду у

• објасни конструкцију и принцип рада
машина за брушење: равних површина,
криволинијских ширих страна,
криволинијских ивица токарених
елемената;
• објасни радни алат машина за обраду
дрвета брушењем и начин примене;
• објасни заштитне мере при раду на
брусилици.

•
•

објасни сврху и начине фурнирања;
умети да изабере и припреми фурнир за
израду фурнирских плаштева;
• објасни кројење фурнира и спајање
фурнирских листова у плашт;
• објасни конструкцију, принцип рада и
радни алат машина за кројење фурнира;
• објасни конструкцију и принцип рада
машина за спајање листова фурнира;
• умети да изабере лепила за фурнирање
ширих страна, њихову припрему и
наношење;
• објасни конструкцију и принцип рада
машине за наношење лепила;
• објасни пресе за фурнирање конструкцију и принцип рада;
• објасни лепљење ивица фурниром,
фолијама и масивним летвицама;
• објасни аутомате за фурнирање ивица;
• објасни уређаје за лепљење масивних
летвица;
• објасни лепљење криволинијских облика;
• објасни пресе и уређаје за лепљење
криволинијских облика;
• објасни мере заштите при раду на
машинама технолошког процеса
фурнирања.
• објасни боје растворене у води, својства,
припрему, наношење и сушење;
• објасни боје растворене у растварачима,
технику наношења и сушење;
• објасни опште мере заштите при раду у
површинској обради дрвета.
7B
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праволинијских и
криволинијских ивица и
токарених елемената
• Трачне брусилице
• Цилиндричне брусилице
• Тањирасте брусилице
• Комбиноване брусилице
• Специјалне брусилице
• Врсте радних алата
• Припрема, одржавање и
намештање радних алата
• Мере заштите на раду код
брусилица
• Општи појмови о изради
слојевитих конструкција
• Основне операције
фурнирања
• Основне операције израде
плашта фурнира
• Фурнирске маказе
• Машине за спајање
фурнира
• Машина за наношење
лепила
• Пресе за обраду равних и
закривљених површина
• Машине за фурнирање
ивица
• Мере заштите при раду на
машинама технолошког
процеса фурнирања

• општи појмови о
површинској обради дрвета
• основне операције бојења
• уређаји за наношење боја
прскањем
• машине за наношење боје

Оквирни број часова по темама
• Израда везних елемената - чепова,
машине и алати за израду чепова, 5
часова
• Израда жлебова и кружних отвора,
машине и алати за жљебљење и
бушење, 5 часова
• Обрада дрвета брушењем, машине и
алати за брушење, 10 часова
• Фурнирање плоча и израда слојевитих
конструкција, машине и уређаји, 5
часова
• Бојење дрвета - бајцовање, уређаји за
наношење боја, 10 часова
• Лакови, методе наношења лакова и
уређаји за наношење лакова, 10
часова
• Сушење лакова, уређаји за сушење
лакова и завршна обрада лакираних
површина, 10 часова
• Површинска обрада приликом
рестаурирања намештаја, 5 часова
• Операције монтаже окивања и
склапања, 6 часова.
U

површинској обради дрвета.
Лакови, методе
наношења
лакова и уређаји
за наношење
лакова

• Стицање знања о врстама
лакова, њиховом саставу,
својствима и употреби;
• Стицање знања о методама
наношења лака и уређајима
за наношење лака;
• Стицање знања о општим
мерама заштите при раду у
површинској обради дрвета.

Сушење лакова,
уређаји за
сушење лакова и
завршна обрада
лакираних
површина

• Стицање знања о убрзаном
сушењу лакираних површина
и сушарама за лак;
• Стицање знања о општим
мерама заштите при раду у
површинској обради.

Површинска
обрада
приликом
рестаурирања
намештаја

• Стицање основних знања о
рестаурацији намештаја.

Операције
монтаже
окивања и

• Стицање знања о
операцијама монтаже
финалних производа

• објасни технолошко - експлоатациона
својства лакова;
• објасни својства и употребу појединих
врста лакова;
• објасни методу наношења лака прскањем са
сабијеним ваздухом и уређај за наношење
лака овом методом;
• објасни метод наношења лака прскањем без
ваздуха и уређаје за безваздушно прскање;
• објасни методу наношења лака
електростатичким прскањем и уређаје за
електростатичко прскање;
• објасни методу наношења лака наливањем и
уређај за наношење лака наливањем;
• објасни опште мере заштите при раду у
површинској обради дрвета.
• објасни начине убрзаног сушења лакираних
површина: сушење конвекцијом топлим
ваздухом и сушење зрачењем;
• објасни сушаре за лакове:
- коморне сушаре,
- проточне сушаре;
• објасни завршну обраду лакираних
површина;
• објасни опште мере заштите при раду у
површинској обради дрвета.
• објасни начине и средства за уклањање са
површине постојећих премаза;
• објасни начине санирања и реконструкцију
оштећених фурнираних површина и
интарзије;
• објасни начине санирања оштећења
насталих од инсеката као и заштиту дрвета
од даљих оштећења
8B

9B

10B

• објасни које су и како и по ком редоследу
се обављају операције склапања корпуса,
примењеним машинама, уређајима и

ваљањем
• мере заштите при раду у
површинској обради
• Општи појмови о
површинској обради дрвета
лакирањем
• Основна својства лакова
• Основне операције
наношења лакова уређаји
за наношење лакова
методом прскања
• Машине за наношење
лакова наливањем
• Мере заштите при раду у
површинској обради

• Општи појмови о
начинима сушења
лакираних површина
топлим ваздухом
• Коморне сушаре
• Проточне сушаре
• Мере заштите при раду у
површинској обради
• општи појмови о начинима
и средствима за уклањање
постојећих премаза
• основне операције
приликом санирања и
реконструкције оштећених
фурнираних површина и
интарзије
• основне операције
приликом отклањања
оштећења насталих од
иснеката као и заштита
дрвета од даљњих
оштећења
• основни појмови о
монтажи окивања и
склапања

склапања

урадионици и на објектима
на којима се врши израда
ентеријера;
• Стицање знања о мерама и
уређајима заштите на раду
при извођењу ових
операција;

лепилима;
• објасни које су и како и по ком редоследу
се обављају операције склапања и
окивања, поступци монтаже при опремању
ентеријера и поступци при уградњи
грађевинске столарије.
• објасни начин примене и одржавања
машина и уређаја за све наведене
операције;
• објасни мере и уређаје за заштиту на раду
за све наведене операције;

• основне операције
склапања корпуса
• основне операције монтаже
при опремању ентеријера и
поступци при уградњи
грађевинске столарије
• машине и уређаји за
извођење монтаже –
окивања и склапања
• заштитне мере при раду на
машинама и уређајима за
извођење операције
монтаже, окивања и
склапања

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1.
2.

Машине и уређаји за обраду дрвета за 1,2 и 3 разред дрвопрерађивачке струке, Б.Томић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
Финална обрада дрвета, за 2,3 и 4 разред дрвопрерађивачке струке, Б.Јанић, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1.
2.

Дрвне конструкције
Стручни модули

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Увод у графичке
платформе
(програм којим
располаже школа)

Подешавања и
контрола радног
окружења

Коришћење алата

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ТАПЕТАРСТВУ 1
70 часова
Други
1. Стицање вештине употребе програма за графичку обраду (цртање)
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
ТЕМАМА
• Стицање
• објасни карактеристике и примену графичког
• карактеристике и примена графичког
почетних
програма
програма којим располаже школа и који
вештинa за
ће бити примењиван у току извођења
• покрене програм и дефинише име новог
примену
наставе
документа
програма за
• стартовање програма
• разликује елементе изгледа објекта
обраду
• елементи изгледа екрана (простор за
• црта једноставне објекте
графике
цртање, иконице на линији са алатима,
• селектује објекат
којим
информације на статусној линији)
• селектује групу објеката
располаже
•
цртање пуну хоризонталну, вертикалну и
• користи зум
школа
цик-цак линију и линију под углом,
• креира фасцикле у којој ће се чувати цртежи при
•
селектовање објеката и групе објеката,
записивању и при бекапу
•
подешавање близине погледа на
• заврши рад у програму и сачува израђени
нацртани објекат
документ
•
завршне активности при раду и чување
• обави штампање документа
документа.
• подешавање штампача према формату
цртежа и штампање одговарајуће стране
цртежа
• Стицање
• подеси формат цртежа
• формати папира на којима се црта
вештине
• подеси положаје линија менија, алата и
• мерне јединице, размера
подешавања
статусних линија
• врсте и боја позадине, дебљине линија,
радног
• подеси врсту и боју позадине на којој се црта и
величина слова
окружења
квалитета погледа на цртеж
• прилагођавање опција програма
програма
• одређује тип и величину слова којим се
кориснику, подешавање аутоматског
исписује текст
рада ((контрола тачности писања,
контрола уписивања великих слова,
• подеси изгледе и врсту водећих линија или
контрола исправке честих грешака у
мрежа тачака
писању
• мења положај координатног почетка и нуле
• растери тачака или водеђих линија,
лењира
координатни почетак исл.)
• подеси рзмеру у којој се црта цртеж,
• изврши подешавање мерних јединица у којима
ради програм,
• додаје и одузима команде на линијама менија и
алата
• изврши подешавања аутоматског рада
• подешава дебљине контурних и осталих линија
цртежа
• Упознавање и
• користи функције алата за цртање и обраду
• Ученици треба да користе алате на
примена
текста у падајућим менијима и линијама алата
линијама алата и падајућим менијима у
алата којима
расположивом програму током израде
• користи функције алата за обраду текста у

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Теоријска настава – 70 часова
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе:
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
кабинету за информатику
Препоруке за реализацију
наставе
 Увод у графичке платформе
(програм којим располаже
школа) Садржаји ове теме су
уводног карактера. Ученици
треба да науче основне
карактеристике програма, као
што су назив, веза са
системском платформом,
потребне перформансе
рачунарског система који се
примењује у раду са програмом,
како се започиње и завршава
рад у програму, најосновније
алате , падајуће меније,
статусне линије, линије са
алткама, начин цртања
вертикалне и хоризонталне и
дужи (линије) под углом,
начине селектовања објеката,
начин брисања објекта.
 Подешавања и контрола
радног окружења Ученици

располаже
програм

Рад са објектима
(геометријским
фигурама и
текстом)

• Стицање
вештине
цртања и
манипулације
сложенијим
објектима и
текстом

•
•
•
•
•
•

Управљање
слојевима и
странама

• Стицање
знања и
вештина
потребних за
извођење
операција са
странама и
слојевима
цртежа

цртежима
• мења карактеристике алата
• користи алате за постављање цртежа на WEB
(ако то програм омогућава)
црта геометријске фигуре и мења њихов положај
изврши увоз и убацивање у цртеж објекта
мења карактеристике нацртане фигуре
одређује врсте текста које ће применити у
различитим ситуацијама
користи функције алата за обраду и
форматирање текста
подеси боју пуњења

• додаје и одузима странице на цртежу,
• именује странице на цртежу,
• одреди слојеве и карактеристике појединих
слојева на страници
• користи цртање по слојевима, израду основног
слоја и слоја који се не штампа .

цртежа.

• функције алата за цртање
геометријских фигура (правоугаоник,
круг, елипса, многоугао, сложене
фигуре)
• одређивање положаја и међусобних
положаја нацртаних фигура на радном
простору цртежа и на готовом цртежу,
• коришћење функције алата за обраду
геометријских фигура (копирање,
мењање величине, ротирање,
пресликавање по вертикалним и
хоризонталним осама, блендовање,
испуњавање и рад са различитим
врстама пуњења, трансформисање,
додавање перспективе и
тродимензионалног изгледа,
сједињавање итд.)
• коришћење функције алата за обраду
текста (копирање, мењање величине,
ротирање, пресликавање по
вертикалним и хоризонталним осама,
блендовање, испуњавање и рад са
различитим врстама пуњења,
трансформисање, постављање по
задатој линији прилагођавање
величине текста задатим фигурама
ит.д.)
• увоз објекта из другог цртежа или
програма
• подешавање боје пуњења фигура и
текста
• разлике између боја на екрану и боја
које треба дефинисати за штампу
• Рад са страницама и слојевима
• Карактеристике слојева
• Употреба слојева у техничком цртању





треба да науче како се обављају
основна подешавања када
започињу рад на цртежу.
Рад са објектима
(геометријским фигурама и
текстом) Ученици треба да
науче како се користе алати
присутни на линијама алата и
падајућим менијима у
расположивом програму
Управљање слојевима и
странама Ученици треба да
науче како се користе алати у
расположивом програму за
дефинисање и коришћење више
страна и више слојева цртежа
на једној страни.
Израда техничког цртежа и
цртежа по слободном избору
Препоручује се да се за ове
садржаје прдвиди бар 30 часова
Ученици треба да нацртају
техничке цртеже
карактеристичних тапетарских
производа или њихових делова,
као што су гредица са
елементима везе, пресек
душека, пресек јастука,
пресектврдог тапацирунга и сл.
У другом делу теме, када
професор уочи да су ученици
савладали теничко цртање,
предвидеће израду цртежа по
слободном избору ученика.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. Тестове знања
3. Тестове
Оквирни број часова по темама
одређује наставник по
сопственој процени

Израда техничког
цртежа и цртежа
по слободном
избору

• Стицање
вештина
израде
цртежа

• изради технички цртеж
• изради цртеж по слободном избору

• израда техничких цртежа делова и целог
тапетарског производа
• израда цртежа по слободном избору у
који су уклопљени и увезени објекти из
других цртежа и програма,

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљеви предмета
ТЕМА
Увод у
платформу за 3Д
моделовање

Подешавања и
контрола радног
окружења
расположивог
програма
Основни
концепти 3Д
приказивања и
рад са објектима

3Д моделовање
слободних
форми

ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ТАПЕТАРСТВУ 2
66 часoва
Трећи
1. Стицање вештине употребе програма за графичку обраду (цртање)
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ПО
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да
ТЕМАМА
Стицање знања о
• покрене програм и дефинише име новог
• Основне операције и активности
карактеристикам
документа
коришћења програма, како би била
а и примени
могућа обрада следећих тема
• разликује елементе изгледа екрана
програма за 3Д
• елементи изгледа екрана: простор за рад,
• креира нови објекат и нове сцене
моделовање
значење иконица на линији са алатима,
• прелази из различиитих врста погледа
којим располаже
значење информација на статусној
• селектује одређени објекат и групу објеката
школа
линији , значење информација у
• користи зум и подешава близину погледа на
прозорима на екрану
објекат
• заврши рад у програму и сачува израђени
документ
• подеси штампач према жељеном формату и
квалитету штампе и обави штампање.
Стицање
• подеси радно окружење програма
• Подешавање радног окружења (отварање
вештине
и затварање прозора у радном делу,
подешавања
додавање и одизимање иконица
радног окружења
појединих алата, величине зума, начина
програма
ротирања објекта, положаја
камере,својства сенке, канала и сл.
зависно од програма који се користи)
Стицање
Операције
и активности у 3 Д цртању:
• креира основне облике објекта
основних
•
креирање
објеката као што су коцке и
• мења облик креираног облика
вештина
сфера,
померање
у простору и
• уочава везу и мења положај објекта помоћу
потребних за
постављање
у
различите
положаје,
пројекција
израду 3Д
•
трансформације
објеката
• рендерује (слика) добијену сцену
приказа
• рендеровање објекта
• прегледа сцену и одреди квалитете погледа
•
позиционирање објеката
• позиционира објекте нумерички
• врши трансформисање објекта
• врши ротирање објекта
• групише и поравнава објекте
• увезе и користи унапред дате објекте.
Стицање
• врши моделовање слободном формом,
• Слободна форма
вештина за
• врши моделовање комбиновањем објеката,
• Комбиновање објеката
моделовање
• изврши моделовање увожењем елемената из
• Сечења и испуњавање
слободних
другог програма или датотеке,
• Рендеровање
форми
• користи путање извлачења (бришуће путање),
• обави извлачење објекта,
• обликује и примени сенчење на креираном
објекту,

•

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
• Теоријска настава – 66 часова
Подела одељења на групе
Одељење се не дели на групе:
Место реализације наставе
• Теоријска настава се реализује у
кабинету за информатику
Препоруке за реализацију
наставе
 Увод у платформу за 3Д
моделовање Садржаји ове
теме су уводног карактера.
Ученици треба да науче
основне карактеристике
програма, као што су: назив,
веза са системском
платформом, потребне
перформансе рачунарског
система који се примењује у
раду са програмом. Како се
започиње и завршава рад у
програму, најосновније алате,
падајуће меније, статусне
линије, линије са алткама,
начине селектовања објеката,
начин брисања објекта.
Посебно значајно је да ученици
прихвате терминологију која се
користи у 3Д
моделовању(објекат, сцена,

• мења опције рендеровања, светла и и камере.
Израда цртежа и
приказа делова
намештаја и
ентеријера у 3Д

Стицање
вештина израде
цртежа
намештаја у 3Д

• изради 3Д цртеж дела ентеријера са приказаним
елементима ентеријера


• Извођење цртежа намештаја и ентеријера
у 3Д






поглед, светло, рендеровање)
Подешавања и контрола
радног окружења
расположивог програма
Ученици треба да науче како се
обављају основна подешавања
када започињу рад на 3Д сцени
Основни концепти 3Д
приказивања и рад са
објектима Ученици треба да
науче како се обављају
активности цртања у 3Д сцени
3Д моделовање слободних
форми Ученици треба да науче
како се обављају активности
цртања слободних форми у 3Д
сцени
Израда цртежа и приказа
делова намештаја и
ентеријера у 3Д Ученици
треба да израде цртеже
једноставнијих ентеријера у 3Д
сцени, користећи већ постојеће
цртеже делова намештаја и
ентеријера и израђујући своје
креације колико год је то
могуће. За ову тему треба
предвидети бар 30 часова

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
4. праћење остварености исхода
5. Тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Увод у платформу за 3Д
моделовање
 Подешавања и контрола радног
окружења расположивог
програма
 Основни концепти 3Д
приказивања и рад са објектима
 3Д моделовање слободних
форми
 Израда цртежа и приказа делова
намештаја и ентеријера у 3Д

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА
1.
2.
3.

Др Милан Потребић „Дрвне конструкције и AUTOCAD“ приручник за 2 разред дрвопрерађивачке струке , Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 1996
Техничко цртање са нацртном геометријом и компјутерском графиком, Спасоје Драпић, Верослава Даниловић, Оливера Петровић, Вела Чоја, Драгољуб Матејић, Вера Дракулић,
Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2005
ЛИТЕРАТУРА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА КОЈИМ РАСПОЛАЖЕ ШКОЛА

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Информатика и рачунарство
2. Информатика и рачунарство 2
3. Техничко цртање
4. Цртање
5. Конструкције у тапетарству
6. Унутрашња декорација

Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:
Циљ предмета
ТЕМА
Табеларни
прорачуни

Презентација

Обрада слика на
рачунару

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 2
70 или 66 часова
Други или трећи
1. Развој способности за интегративни, мултифункционални и мултимедијални приступ програмима и информатичким технологијама
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
ЦИЉЕВИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
• На почетку теме ученике упознати
• Унапређење знања
• користи опције за кретање кроз комплексне
• Навигација кроз документ
са циљевима и исходима наставе /
ученика за
документе
(freze and split panes)
учења, планом рада и начинима
коришћење
• класификује различите врсте података у ћелијама
• форматирање ћелија(format cell
оцењивања.
програма за
и условно форматирање)
• прилагоди изглед ћелија у зависности од врсте
табеларне
података
• Апсолутно и релативо
Облици наставе
прорачуне
адресирање ћелија
• примењује апсолутно и релативно адресирање
Предмет се реализује кроз следеће
ћелија
• Напредне функције (IF, sumif,
облике наставе:
countif, lookup...)
• користи напредне функције програма
• теоријска настава
• Провера уноса,Филтрирање и
• познаје опције за контролу уноса и приказа
сортирање података
података
Подела одељења на групе
• Креирање и подешавање
• припреми и прилагоди графички приказ података
Одељење се не дели на групе
графикона
из табеле
• Пивот табеле и графикони
• прави изведене табеле и графиконе на основу
Ако школа није у могућности да
постојећих табела
• Заштита садржаја (LOCK AND обезбеди довољан број комплета,
UNLOCK CELL)
предвидети рад у групама тако да
• предвиди потребу за заштитом садржаја
највише два ученика раде заједно
• Припрема документа за
• припреми документ за штампање
штампу (HEDER&FOOTER,
Место реализације наставе
FIT TO, REPEAT ROW OR
COLUM...)
• Теоријска настава се реализује у
кабинету за информатику.
• Унапређење знања
• користи различите типове мултимедијалних
• Убацивање мултимедијалних
ученика у
садржаја у презентацији
садржаја у презентацију
Препоруке за реализацију наставе
коришћењу
(цртежи, слике, звукови,
• користи ефекте транзиције слајдова
• Табеларни прорачуни:
програма за израду
музика, видео клипови...)
• користи ефекте анимације над елементима слајда
Практичну реализацију програма
презентација
• Додавање динамичких ефеката
• управља начином приказа презентације
остварити неким од програма за
на сласјдове (slide transition)
• припреми документ за презентовање
табеларне прорачуне, извођење
• Додавање динамичких ефеката
наставе подразумева објашњавање
на објекте(custom animation)
наставника а затим самостални
• Контрола тока приказивања
рад ученика на рачунару
презентације(timing, нарација)
• Презентација: Практичну
• Припрема документа за
реализацију програма остварити
приказивање (print what,
неким од програма за израду
pakage for cd)
презентација, извођење наставе
подразумева објашњавање
• Упознавање
• разуме разлике између различитих формата за
• Типови формата за снимање
наставника
а затим самостални
ученика са
запис слика
слика на рачунару
рад
ученика
на рачунару
принципима обраде • користи расне алатке за опсецање и исецање
• обсецање(crop) и исецање
•
Обрада
слика
на рачунару:
слика на рачунару
делова слике
елемената слика (laso,magic
Практичну
реализацију
програма
wand, selections...)
• манипулише са исеченим деловима слике
остварити
неким
од
програма
за
• комбиновање позадина и
• подеси димензије слике
обраду
слика
на
рачунару,
исечених делова (фото-

Интернет
презентације

Базе података

• Упознавање
ученика са
програмима за
израду интернет
презентација

• Упознавање
ученика са базама
података

• прилагоди контараст и осветљење различитих
делова слике
• користи ефекте(филтере) на слици
• одабере одговарајући формат за снимање слике.

монтажа)
• Подешавање димензија слике
• Подешавање контраста и
осветљења
• Примена ефеката(филтера) на
слике
• Снимање слика у одговарајући
формат

• опише врсте интернет презентација
• препозна разлику између статичких и динамичких
презентација
• нађе најбоље решење за структуру интернет
презентације у зависности од потребе.
• користи различите врсте садржаја у креирању
интернет презентација
• користи табеле у изради интернет презентација
• успоставља везе између интерних и екстерних
старница интернет презентација
• прегледа презентацију у интернет читачу
• упешно постави презентацију на сервер
• ажурира садржај презентације

• Појам и врсте интернет
презентација (концепт серверклијент, статични и динамички
програмски језици који се
користе на интернету)
• Планирање структуре
презентација
• Врсте садржаја који могу бити
приказанаи на интернету
• Креирање презентације
• Рад са табелама
• Уношење текста и графике у
презентацију
• Уметање и подешавање
хипервеза
• Преглед презентације у
интернет читачу
• Постављање презентације на
интернет
• Ажурирање презентације

•
•
•
•

опише функције базе података
наведе пример коришћења базе података
креира табелу у бази
уноси податке у базу путем готових форми или
директно у табелу
• креира форму за унос
• направи упит
• направи извештај

• Концепт типови и примена
база података
• Пројектовање базе података
• Креирање табела, форми,
упита и извештаја

извођење наставе подразумева
објашњавање наставника а затим
самостални рад ученика на
рачунару
• Интернет презентације :
Практичну реализацију програма
остварити неким од програма за
израду интернет презентација,
извођење наставе подразумева
објашњавање наставника а затим
самостални рад ученика на
рачунару
• Базе података: Користити базе
података које одговарају подручју
рада и/или образовном профилу
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
3. тестове практичних вештина
Оквирни број часова по темама
Табеларни прорачуни 14 часова
Презентација 10 часова
Обрада слика на рачунару 12 часова
Интернет презентацијен 20 часова
Базе података 10 часова

ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Клем, Н. Рачунарство и информатика за први разред гимназије 2006 ЗУНС
2. Клем, Н. Рачунарство и информатика за други разред гимназије 2006 ЗУНС
3. Чабаркапа, Нешић, Рачунарство и информатика за други разред гимназије Круг, 2006
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
1. Математика
2. Рачунарство и информатика
3. Пословна информатика
4. Маркетинг у туризму

На основу члана 93. став 4. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправка, 58/04, 62/04исправка, 79/05-др. закон и 101/05-др. закон), а у вези са чланом 24. став 1.
Закона о средњој школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон,
67/93- др. закон, 48/94-др. закон, 24/96, 23/02, 25/02-исправка, 62/03-др. закон,
64/03-др. закон и 101/05-др. закон),
министар просвете доноси
ПРАВИЛНИК
О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ОГЛЕДА
ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТАПЕТАР - ДЕКОРАТЕР
Члан 1.
Овим правилником утврђује се наставни план и програм огледа за
образовни профил тапетар - декоратер, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Члан 2.
Програм огледа из члана 1. овог правилника остварује се у складу
са:
1. Правилником о плану и програму образовања и васпитања за
заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник
СРС - Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91, 7/93,
17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05,
6/06 и 12/06), из следећих предмета:
1) Српски језик и књижевност;
2) Српски језик као нематерњи језик;
3) Страни језик;
4) Други страни језик;
5) Физичко васпитање;
6) Грађанско васпитање;
2. Правилником о наставном плану и програму предмета Верска
настава за средње школе („Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05).
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Просветном гласнику”, а примењиваће се од школске 2007/2008. године.
Број: 110-00-124/07-02
У Београду, 30. јула 2007. године
МИНИСТАР
др Зоран Лончар

На основу члана 110. став 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправка,
58/04, 62/04-исправка, 79/05-др. закон и 101/05-др. закон),
министар просвете доноси
ПРАВИЛНИК
О ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ШКОЛАМА
КОЈЕ ОСТВАРУЈУ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОГЛЕДА ЗА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТАПЕТАР - ДЕКОРАТЕР
Члан 1.
Овим правилником прописује се врста образовања наставника у
стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни
профил тапетар - декоратер.
Члан 2.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из општеобразовних предмета могу да изводе лица чија је врста образовања прописана
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника („Просветни гласник” бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07 и 4/07).
Члан 3.
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из стручних
предмета за образовни профил тапетар - декоратер може да изводи:
1. Техничко цртање и нацртна геометрија:
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;
− дипломирани инжењер пејзажне архитектуре;
− дипломирани архитекта;
− дипломирани инжењер архитектуре;
− дипломирани грађевински инжењер.
2. Унутрашња декорација:
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета;
− дипломирани архитекта;
− дипломирани инжењер архитектуре;
− дипломирани архитекта ентеријера.

3. Предузетништво:
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру;
− дипломирани инжењер пејзажне архитектуре.
4. Конструкције у тапетарству
Организација рада у тапетарству
Дрвне конструкције 1 и 2
Финална обрада дрвета 1 и 2:
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета.
5. Тапацирање и пресвлачење тврдих подлога
Тапацирање и пресвлачење еластичних подлога
Шивење материјала у тапетарству
Тапацирање и пресвлачење непричвршћених јастука
Припрема и кројење материјала у тапeтарству
Монтажа и демонтажа тапетарских производа
Декорација ентеријера тапетарским производима:
а) Теоријска настава:
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета.
б) Практична настава, односно вежбе:
− тапетар-декоратер специјалиста.
6. Цртање:
−
−
−
−
−
−
−
−

дипломирани архитекта;
дипломирани инжењер архитектуре;
дипломирани архитекта ентеријера;
дипломирани дизајнер ентеријера и намештаја;
дипломирани сликар;
дипломирани сликар примењене уметности;
дипломирани вајар;
дипломирани вајар примењене уметности.

7. Примена рачунара у тапетарству 1 и 2 (CAD):
− дипломирани инжењер шумарства за обраду дрвета;
− дипломирани инжењер шумарства за дрвну индустрију;
− дипломирани инжењер прераде дрвета;
− дипломирани архитекта;
− дипломирани инжењер архитектуре;
− дипломирани архитекта ентеријера;
− дипломирани грађевински инжењер.

Лица из става 1. ове тачке треба да имају савладан програм обуке
за коришћење CAD софтвера.
Ако школа нема лице из става 1. ове тачке, наставу може да
изводи лице које испуњава услове за наставника рачунарства и информатике,
као општеобразовног предмета.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Просветном гласнику”.
Број: 110-00-124/07-02
У Београду, 30. јула 2007. године
МИНИСТАР
др Зоран Лончар

