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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ЗА ПРЕДМЕТ ТИО РАЗРЕД 6 

 Статус предмета –Обавезни Година учења 2 НЕД.ФОНД 2 

Табела 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД. БР. 

НАСТ. 

ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА 

БР. 

ЧАСОВА 

ОБРАДЕ 

БР. 

ЧАСОВА 

УТВРЂИВА

ЊА 

МОДУЛИ 
УКУПНО 

ЧАСОВА 

1. УВОД У АРХИТЕКТУРУ И 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 
4   4 

2. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ И ПЛАНОВИ 

У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
2 6  8 

3. ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА 4 12  16 

4. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 3 1  4 

5. ЕНЕРГЕТИКА 2 2  4 

6. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ГРАЂЕВИНАРСТВУ 
4   4 

7. САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 2   2 

8. КУЛТУРА СТАНОВАЊА 1 3  4 

9. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ МОДУЛИ 
  22 22 

10. ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ 
4   4 

Укупно часова на крају чколске године                                                                              72 
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Циљ и задаци наставног предмета:  
Циљ  наставе  техничког  и  информатичког  образовања  у  основној  школи јесте  да се ученици упознају  са техничко-

технолошким  развијеним  окружењем, кроз стицање основне техничке и информатичке писмености, развојем техничког мишљења, 

техничке културе, радних вештина и културе рада. 
 

Остали циљеви и задаци предмета су да ученици: 

- стекну основно техничко и информатичко васпитање и образовање, 

- стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештинe и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном 

животу, 

- схвате законитости природних и техничких наука, 

- сазнају  основни  концепт  информационо-комуникационих  технологија  (ИЦТ), 

сазнају улоге ИЦТ у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају   рад   на   једном   од   оперативних   система   и   неколико   најчешће коришћених корисничких програма и

 стекну навике да их користи у свакодневним активностима, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају  способност  практичног  стварања,  односно  да  реализују  сопствене идеје према сопстевеном плану рада и афирмишу 

креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, 

објектима технике и управљања технолошким процесима, 

- развијају  прецизност  у  раду,  упорност  и  истрајност  приликом  решавања задатака, 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или 

средство, 

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у 

једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) , 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу, 
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- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

израде или примене једноставнији програм за управљављање преко рачунара, 

- упознају економске, социјалне, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на 

развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др. 
 

 
 

Оперативни задаци 

 
Ученици треба да: 

- упознају врсте грађевинских објеката и њихове намене; 

- упознају технике грађења; 

- упознају  карактеристике  грађевинског  техничког  цртања  и  основне  грађевинске симболе; 

- науче да читају и користе једноставније грађевинске цртеже - документацију за изградњу, адаптацију и уређење стана, 

одговарајуће проспекте; 

- науче да користе готове једноставне софтверске алате за цртање; 

- науче како се користи CD–ром, флеш меморија и штампач; 

- упознају основне врсте, карактеристике и примену грађевинских материјала; 

- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергијe; 

- стичу и развијају културу становања у савременим условима; 

- упознају функционисање кућне инсталације (водоводне, топлотне и канализационе); 

- стекну  представу  о  функционисању  и  организацији  саобраћаја  у  саобраћајним објектима; 
- стекну знања о примени и битним карактеристикама грађевинских машина; 
- упознају основне процесе у пољопривредној производњи; 

- науче  да  примењују  једноставније  техничке  цртеже  у  пројектовању  модела  или макета према сопственом избору:

 грађевинских или саобраћајних објеката; грађевинских или пољопривредних машина и уређаја; детаља из 

уређивања стана и др. 
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Табела 2 

Наставна тема Начини и поступци 

остваривања садржаја 

Активност 

ученика 

Активност наставника Корелација 

наставног 

садржаја 

Начин провере  

процеса и исхода 

учења 

1. Увод у 

архитектуру и 

грађевинарство  

На интересантан начин, уз помоћ 

медија, приказати развој 

грађевинарства и архитектуре од 

праисторије до данас  

. У обради ове наставне теме, у 

уводном делу ученицима јасно 

дефинисати основне фазе у 

реализацији једног грађевинског 

објекта. 

- слушаjу,  

- посматрају,  

- цртају  

-Упознаје ученике са историјским 

развојем архитектуре и стиловима 

градње,  

-Упознаје ученике са појмовима 

нискограгње, високоградње и 

хидрограгње,  

-Упознаје ученике са 

најзначајнијим архитектонском 

објектима у свету.  

Историја, 

географија, 

ликовна култура 

 

Ученицима  се  не  

задају  домаћи  

задаци,  већ  све  

садржаје  програма  -  

знање,   умења  и  

вештине  треба  да  

усвоје  на  часовима  

редовне  наставе  и  

коришћењем  

одобреног уџбеника, 

радне свеске и 

дидактичког 

материјала. 

 

2. Техничко 

цртање и 

планови у 

грађевинарству  

У обради ове наставне теме, у уводном 

делу ученицима јасно дефинисати 

основне фазе у реализацији једног 

грађевинског објекта. Те фазе су: фаза 

препознавања потреба за градњом у 

којој значајну улогу има инвеститор; 

фаза пројектовања грађевинског 

објекта у којој се трага за 

функционалним, конструктивним и 

естетским решењима објекта и фаза 

извођења објеката.  

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују,  

- цртају ,  

-Прати рад ученика,  

-Контролише правилну примену 

прибора,  

-Даје предлоге ученицима како да 

правилно ураде пројекат.  

-Вреднује рад ученика  

ТИО 5 разред, 

Информатика  

географија,  

 

3. Грађевински 

материјали  

Ова наставна тема се реализује после 

наставне теме техничко цртање у 

грађевинарству. Разлог томе је што 

постоје једноставни софтвери који се 

могу користити за цртање и 

пројектовање без програмирања  

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- упоређују,  

- цртају,  

- Показује ученицима природне и 

вештачке материјале и упознаје 

ученике са применом тих 

материјала  

- Вреднује рад ученика  

 

Познавање 

природе 
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4. Енергетика  На нивоу обавештености проширити 

знања о материјалима који се користе 

у грађевинарству. 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- цртају,  

-Показује примену топлотне 

енергије на кући, представља врсте 

топлотне изолације и презентује 

ученицима примену соларне 

енергије  

-Вреднује рад ученика  

 

Познавање 

природе 

географија,  

Домаћинство 

5. Култура 

становања  

Указатина значај врсте изабраног 

материјала  за градњу грађевинских 

објеката, на могућност штедње 

енергије и коришћења 

неконвенционалних извора енергије, 

како при  ројектовању нових објеката, 

тако и могућност доградње термо-

изолације на постојећим  објектима 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

-цртају  

- Прати рад ученика приликом 

израде плана,  

-подстиче ученике да схвате 

колики је значај културе становања 

у свакоденевном животу  

Домаћинство, 

грађанско 

Биологија 

познавање 

друштва 

6. Саобраћајни 

системи  

Алате  и  машине  у  грађевинарству 

обрадити тако да се у првом кораку 

направи груба подела механизације и 

за сваку од њих наброје 

карактеристични представници 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају, 

- описују,  

- цртају,  

- праве 

- Упознаје ученике са 

грађевинским објектима и помаже 

уечницима да постјећа знања 

повежу са новим  

-Вреднује рад ученика 

ТИО 5 р,  

грађанско 

7. Техничка 

средства у 

грађевинарству  

У односу на претходну годину, 

градиво проширити са аспекта 

саобраћајних објеката, њихове намене, 

функционисања и организације 

саобраћаја 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- описују,  

- цртају  

- Упознаје ученике са алатима и 

машинама у грађевимарству и 

њиховом применом,  

- Презентује ученицима мере 

заштите  

- Вреднује рад ученика  

ТИО 5 р 

8. Техничка 

средства у 

пољопривреди  

Увести ученике у ову наставну 

јединицу путем посматрања и анализе 

својих станова. Ученици треба да 

закључе из којих се делова стан 

састоји, које су њихове функције, који 

је најповољнији распоред  просторија 

са аспекта функционалности и 

могућности уштеде и коришћења 

алтернативних извора енергије 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

-цртају  

- Презентује врсте 

пољопривредних машина,  

- Проверава израђени модел.  

ТИО 5 р 

Биологија, 

географија  

9. 

Конструкторско 

моделовање - 

Модули  

Реализација модула омогућава 

диференцијацију у настави с обзиром 

да се ученици могу опредељивати за 

подручје за које имају више 

афинитета: моделовање грађевинских 

- слушају,  

- посматрају,  

- причају,  

- цртају,  

- праве  

-Прати рад ученика,  

-Даје предлоге и сугестије  

-Вреднује рад ученика  

ТИО 5 р 
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Табела 3 

 
Наставна тема 

 
Основни ниво 

 
Средњи ниво 

 
Напредни ниво 

1  

Увод у архитектуру и 

грађевинарство 

 

Ученик уме да: 
преупозна врсте грађевинских 

објеката и њихове намене; 

 

Ученик уме да: 
Препозна  технике грађења; 

 

Ученик уме да: 

2  

Техничко цртање у 

рађевинарству, 

 

Ученик уме да: 
упознају  карактеристике  

грађевинског  техничког  

цртања  и  основне  грађевинске 

симболе; 

 документацију за изградњу, 

адаптацију и уређење стана, 

одговарајуће проспекте; 

Ученик уме да: 
Науче  да читају и користе 

једноставније грађевинске 

цртеже 

Ученик уме да: 
Науче  да читају документацију 

за изградњу, адаптацију и 

уређење стана, одговарајуће 

проспекте тају и користе 

3,, Информатичка технологија 

 
Ученик уме да: 
Науче  да користе готове 

једноставне софтверске алате за 

цртање; 

Ученик уме да: 
Науче  како се користи CD–

ром, флеш меморија и 

штампач; 
 

Ученик уме да: 
Самостално конструишу просторне 
пројекције грађевинких објеката у 

програмима Google SketchUp, 

Envisioneer Express 3.0, Microsoft 

Оffice Visio 2003 

објеката високоградње, нискоградње, 

израда модела разних машина и 

уређаја у грађевинарству  из  

конструкторских  комплета,

 уређење  стана,  поправке  на  

кућним инсталацијама и санитарним 

уређајима,  рад на рачунару 

10. 

Информатичка 

технологија  

Научити ученике да науче да користе 

готове jедноставне софтверске алате за 

цртање,  

- да науче како се користи СD-ром и 

штампач. 

- слушају,  

- посматрају,  

- раде на 

рачунару  

-Показује  

-Објашњава  

-Надгледа  

-Коригује  

-Вреднује рад ученика  

Информатика и 

рачунарство 
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4  

Грађевински материјали. 

 

Ученик уме да: 
упознају основне врсте, 

грађевинских 

материјала; 
 

Ученик уме да: 
Упознају карактеристике и 

примену грађевинских 

материјала; 
 

Ученик уме да: 

5  

Енергетика 

 

Ученик уме да: 
стичу навике за рационално 

коришћење материјала и 

енергијe 

Ученик уме да: 
 

Ученик уме да: 
 

6 

 Техничка  средства  у  

грађевинарству 

 

Ученик уме да: 
стекну знања о примени и 

битним карактеристикама 

грађевинских машина 

Ученик уме да: 
 

Ученик уме да: 
 

7  

Саобраћајни системи 

 

Ученик уме да: 
стекну  представу  о  

функционисању  и  

организацији  саобраћаја  у  

саобраћајним објектима; 
 

Ученик уме да: 
 

Ученик уме да: 
 

8  

Култура становања 

 

Ученик уме да: 
упознају функционисање кућне 

инсталације (водоводне, 

топлотне и канализационе); 

Ученик уме да: 
 

Ученик уме да: 
 

9 Конструкторско  моделовање у  

грађевинарству -модули  
 

Ученик уме да: 
науче  да  примењују  

једноставније  техничке  цртеже  

у  пројектовању  модела  или 

макета према сопственом 

избору: грађевинских или 

саобраћајних објеката; 

грађевинских или  

ољопривредних машина и 

уређаја; детаља из уређивања 

стана и др. 
 

Ученик уме да: 
науче  да  примењују  

једноставније  техничке  цртеже  

у  пројектовању  модела  или 

макета према сопственом 

избору и пројекту: 

грађевинских или саобраћајних 

објеката; грађевинских или  

ољопривредних машина и 

уређаја; детаља из уређивања 

стана и др. 
 

Ученик уме да: 
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10 

Техничка средства у 

пољопривреди 

Ученик уме да: 
упознају основне процесе у 

пољопривредној производњи 

Ученик уме да: Ученик уме да: 
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ГОДИШЊИ НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ТИОРАЗРЕД  6      

ШК. 2014/2015.ГОД. 

Р.бр.нас. 
теме 

Р.бр 
часа 

Наставна тема Наставна јединица Тип часа Месец 
реализације 

1 1.  Увод у архитектуру и 

грађевинарство 
Историја архитектуре  

 Стилови  градње   

PP презентација седам светских чуда, српска архитектура 

 

О 

 

Септембар 

1 2.  Увод у архитектуру и 

грађевинарство 
Врсте  грађевинских објеката 

 високоградња, 

 нискоградња и  

 хидроградња 

Конструктивни елементи грађевинских објеката 

Системи градње у грађевинарству 

О Септембар 

 

2 

3.  Техничко цртање у 

рађевинарству 
Поступци и фазе у реализацији грађевинског објекта.  

Технички документација 

О 

В 
Септембар 

2 4.  Техничко цртање у 

рађевинарству 
Технички цртеж као основ за израду пројекта 

 Приказивање објекта у перспективи и орогоналној 

пројекцији 

 

В Септембар 

2 5.  Техничко цртање у 

рађевинарству 
 Приказивање објекта помоћу пресека 

 Размера  

 Котирање 

 Симболи и ознаке у грађевинарству 

В Октобар 

2 6.  Техничко цртање у 

рађевинарству 
Графичко представљање предмета- објекта прибором 

 
В Октобар 

9 7.  Конструкторско 

моделовање 
Пр 1. Израда макете савременог насеља 

Идеја, скица, технички цртеж 
ПР Октобар 
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9 8.  Конструкторско 

моделовање 
Пр 1. Израда макете савременог насеља 

Исецање, спајање, украшавање рада 

ПР 

 
Октобар 

9 9.  Конструкторско 

моделовање 
Пр 1. Израда макете савременог насеља 

Завршавање, вредновање рада 
ПР Октобар 

3 10.  Информатичка 

технологија 
Програм за једноставно цртање MSVisio упознавање 

програма 
О Новембар 

3 11.  Информатичка 

технологија 
Програм за једноставно цртање MSVisio упознавање 

програма 
О, В Новембар 

3 12.  Информатичка 

технологија 
Програм за једноставно цртање 

MSVisio израда ТЛОЦРТА основе собе 
В Новембар 

3 13.  Информатичка 

технологија 
Програм за једноставно цртање 

MSVisio израда ТЛОЦРТА  основе стана 
В Новембар 

3 14.  Информатичка 

технологија 
Програм за једноставно цртање 

Envisioneer exprees 3.0  

Просторни изглед објекта 

В Децембар 

3 15.  Информатичка 

технологија 
Google SketchUp могућности и подешавање програма В Децембар 

3 16.  Информатичка 

технологија 
Google SketchUp  

 пројектовање- израда модела 
О, В Децембар 

3 17.  Информатичка 

технологија 
Google SketchUp  

 пројектовање- израда модела 

 анимација  

УГЛЕДНИ ЧАС 

О, В Децембар 

3 18.  Информатичка 

технологија 
Рад са CD – ом и флеш меморијом 

Снимање цртежа 

Рад са штампачем 

Коришћење интернета 

Internet Explorer 

Електронска пошта 

Вируси и  

 Заштита  

ПР Јануар 
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4 19.  Грађевински 

материјали. 
Подела  и врсте грађевинских материјала 

Конструктивни материјали 
О Јануар 

4 20.  Грађевински 

материјали. 
Везивни материјали 

Материјали за покривање кровних површина 

Материјали за изолацију 

Материјали за облагање 

Инсталациони материјали 

Пластични материјали 

О, В Фебруар 

9 21.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.2 Израда макете породичне 

куће са окућницом 

Идеја, скица, технички цртеж 

ПР 

Фебруар 

9 22.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.2 Израда макете породичне 

куће са окућницом 

Израда техничког цртежа,  

преношење нацрта на материјал 

ПР 

Фебруар 

9 23.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.2 Израда макете породичне 

куће са окућницом 

Исецање, спајање, украшавање  

рада 

ПР 

Фебруар 

9 24.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.2 Израда макете породичне 

куће са окућницом 

Завршавање, вредновање рада 

ПР 

Март 

5 25.  Енергетика Енергетика у грађевинарству 

Грејање просторија 

Мере рационалног коришћења топлотне енергије у 

грађевинарству 

Топлпотна изолација зграде 

О, В Март 

5 26.  Енергетика Коришћење сунчеве енергије О,В Март 

6 27.  Техничка  средства  у  

грађевинарству 
Алати и машине у грађевинарству 

Машине за земљане радове 

Машине за дизање и пренос 

О Март 

6 28.  Техничка  средства  у  Машине за спољашњи транспорт О Април 
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грађевинарству Машине за производњу и прераду материјала 

Машине за израду саобраћајница 

Мере заштите током извођења грађевинских радова 

9 29.  Конструкторско 

моделовање 
Пр 3.Израда грађевинских машина по сопственој замисли од 

елемената конструктора за шести разред 
ПР Април 

9 30.  Конструкторско 

моделовање 
Пр 3.Израда грађевинских машина по сопственој замисли од 

елемената конструктора за шести разред 
ПР Април 

7 31.  Саобраћајни системи 

 
Грађевински објекти у саобраћају 

 Путеви  

 Мостови   

  Вијадукти  

 Тунели  

 Железничке пруге и станице 

 Аеродроми и 

 Луке  

О Мај 

9 32.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.4.   Макета  саобраћајног објекта. 

Идеја, скица, технички цртеж 

преношење нацрта на материјал 

ПР Мај 

9 33.  Конструкторско 

моделовање 
Пр.4  Макета  саобраћајног објекта. 

Исецање, спајање, украшавање, завршавање, вредновање 

рада 

ПР Мај 

8 34.  Култура становања 

 
Етика становања  

Израда плана стана и предлог за његово уређење  

Уређење  екстеријера 

Кућна водоводна и канализациона инсталација 

Водоводна инсталација 

Канализациона инсталација 

В Мај 

10 35.  Техничка средства у 

пољопривреди 
Организација рада и примена савремених средстава у 

пољопривредној производњи 

Машине и уређаји у пољопривредној производњи  

О Јун 

4 36.  Техничка средства у 

пољопривреди 
Пр 5.Израда пољопривредне  машина по сопственој замисли 

од елемената конструктора за шести разред 
 Јун 
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