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ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 
ЗА ПРЕДМЕТ ТИО РАЗРЕД 8 

 Статус предмета –Обавезни. Година учења 4 НЕД.ФОНД 2 

Табела 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕД. БР. 
НАСТ. ТЕМЕ 

НАСТАВНА ТЕМА БР. ЧАСОВА 
ОБРАДЕ 

БР. ЧАСОВА 
УТВРЂИВАЊА 

МОДУЛИ УКУПНО 
ЧАСОВА 

 
1. 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 
6 

 
 

10  
16 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ (10)  

4 6  10 

 
3. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

МАШИНЕ И 

УРЕЂАЈИ (14) 

 

 
10 

4  14 

 
4. 

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА (12)  

 
6 6 

 
12 

5. ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 

МОДУЛИ (16) 

   16 

Укупно часова у току школске године 68 
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Циљ и задаци наставног предмета: (из Наставног програма образовања и васпитања за одређени разред и предмет)  

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку, 

техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним 

окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку културу рада. 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког 

образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери 

реализовани, као и да ученици: 

 стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

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

животу, 

 сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

 сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

 упознају рад на рачунару; 

 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, цртежи), 

 стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

 разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 
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 препознају ограниченост природних ресурса, 

 прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

 одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

 израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

 упознају   економске,   техничко-технолошке,   еколошке   и   етичке   аспекте   рада   и производње и њихов знаачај на развој 

друштва, 

 примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

 знају мере заштите и потребу за обнову и унапре ење животног окружења, 

 на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију 
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Наставна тема Начини и поступци 

остваривања садржаја 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 

Корелација 

наставног 

садржаја 

Начин провере  

процеса и исхода 

учења 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Информатичке технологије – 

наставни садржаји се реализују у 

континуитету са претходним 

годинама. С обзиром да су основне 

школе са веома неуједначеним 

нивоом опреме како хардвером тако и 

софтвером, ову наставну   тему треба 

прилагодити датим условима. Треба 

настојати да ученици овладају 

практичном применом рачунара у 

решавању различитих задатака: 

обрадом текста, података, табела, 

графике 

самостално користи 

готове програме у 

решавању 

једноставних 

проблема помоћу 

рачунара; 

уме да се укључи у 

рачунарску мрежу; 

зна намену 

техничко-

технолошке 

документације у 

електротехници и 

електроници 

НАСТАВНИК 

ТРЕБА ДА: 

 планира  

 осмишљава 

 објашњава 

 упућује 

 подстиче 

 демонстрира 

 коригује 

 сарађује 

 кординира 

 води 

 

Информатика и 

рачунарство 

ТИО 5,6,7 

разред 

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. 

 

ЕНЕРГЕТИКА 

Упознати симболе који се користе 

при изради цртежа и електричних 

шема, као најосновније цртеже и 

шеме електричних струјних кола. 

Поред употребе прибора, ученике 

упознати са могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за израду 

техничких цртежа и шема. 

 

уме  да  читају  

једноставније шеме  

код  којих  су  

примењени  

основни  

електротехнички  и 

електронски 

симболи, 

 

Физика  

Хемија  

ТИО 

ТЕХНОЛОГИЈА  

МАТЕРИЈАЛА 

Електротехнички материјали и 

инсталације представљају практичну 

примену претходнихсадржаја о 

материјалима  и 

графичкимкомуникацијама. 

Упознавање електроинсталационог 

зна састав 

електричне кућне 

инсталације и све 

значајне елементе у 

њој, кварове који се 

могу догодити; 

Хемија  

Физика  

ТИО 
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материјала  и  прибора  најефикасније  

се  може  остварити  применом у 

различитим конструкцијама струјних 

кола. 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Електроинсталациони материјали и 

прибор - својства и примена 

(проводници, суперпроводници, 

изолатори, прекидачи, утикачи, 

сијалична грла, осигурачи, 

електрично  бројило,  уклопни  сат).  

Ову  област  реализовати  тако  да  се  

оствари логична и функционална 

целина са садржајима који су 

изучавани претходних година.  

Водити рачуна да се ради само са 

напонима до 24 в. 

  ТИО 

5,6,7,разред 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ 

ВЕЖБЕ 

У реализацији ове теме оставља се 

могућност да ученици  изразе  своје  

личне  афинитете,  способности, 

интересовања па  и  пол  како  би се 

определили за неку од понуђених 

области 

 Физика  

ЕЛЕКТРОНИКА И 

ТЕЛЕКОМУНИК. 

Дигитална електроника – упознати 

ученике са основама на којима  је 

заснована аналогна технологија која 

је на заласку примене и основе 

дигиталне технологије која је у све 

већој примени. Објаснити предности 

дигиталне технологије над аналогном 

зна намену 

техничко-

технолошке 

документације у 

електротехници и 

електроници 

 

 Физика хемија 

ТИО  

 

МОДУЛИ 

Од идеје до реализације – модули. У 

складу са интенцијама документа 

„Европске димензије у образовању“ у 

којој се наводи „Циљ основне школе 

је да обезбеди ученицима основу за 

наредне нивое образовања, да 

оспособи ученике да користе и 

усмеравају своје искуство из света 

око себе како би и даље развијали 

своје психомоторне вештине.. 

правилно користи 

електричне и 

електронске уре аје 

у домаћинству. 

 

ТИО 5,6,7 

разред 
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Наставна тема 

 
Основни ниво 

 
Средњи ниво 

 
Напредни ниво 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Ученик уме да:  
Користи основнекоманде 

оперативног система, 

Ученик уме да: 
Користи интернет и електронску 

пошту, 

користи основне програме за 

обраду текста, табела и слике 

Ученик уме да: 
припреми презентација 

ЕНЕРГЕТИКА 

Ученик уме да: 
Препозна  подсистеме 

електроенергетског система 

Ученик уме да: 
Разликује појмове о 

дистрибуцији електричне 

енергије 

Ученик уме да: 

ТЕХНОЛОГИЈА  

МАТЕРИЈАЛА 

Ученик уме да: 
Разликује 
електроинсталациони  материјал   

Ученик уме да: 
упознају  електроинсталациони  

материјал  и  елементе  према  

стандардима  наведених 

електроматеријала 

Ученик уме да: 
 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

Ученик уме да: 
Препозна   основне 

електротехничке симболе 

Ученик уме да: 
Чита  електротехничке шеме, а 

једноставније да користе у 

практичном раду 

Ученик уме да: 
Црта   електротехничке шеме, а 

једноставније да користе у 

практичном раду 

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 
Ученик уме да: 
науче да правилно користе 

електричне уре аје и апарате, 

Ученик уме да: 
знају основне делове 

електротермичких и 

Ученик уме да: 
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 електродинамичких апарата и 

уре аја у домаћинству 

ЕЛЕКТРОНИКА И 

ТЕЛЕКОМУНИК. 

Ученик уме да: 
преупознаје основне електронске 

елементе, 

Ученик уме да: 
Чита  симболе и шеме у 

електроници 

Ученик уме да: 
 

МОДУЛИ 

Ученик уме да: 
стекну основна практична знања 

и умења у састављању 

електричних струјних кола 

Ученик уме да: 
Објасни просто  принципе рада 

телекомуникационих и 

аудиовизуелних уре аја у 

домаћинству 
 

Ученик уме да: 
развијају  конструкторске 

способности израдом  и  

склапањем  модела  

електротехничких  и 

електронских уре аја и апарата 

према одговарајућим шемама 
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ГОДИШЊИ НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРЕДМЕТ ТИО 

РАЗРЕД 8  ШК. 2014/2015.ГОД. 
Оперативни план рада -  VIII разред 2013/2014 

Р.бр. Наставна тема Наставна јединица Тип часа 
Месец 

реализације 

1.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Практична примена рачунара2 

Рачунарске мреже, мрежни уређаји О Септембар 

2.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 Коришћење интернета и приступ светској 

рачунарској мрежи(WWW),  

 повезивање н интернет 

 прегледање  и претраживање интернета 

О,В Септембар 

3.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 електронска пошта 

 безбедност на интернету 

 едукативни садржаји на интернету 
О,В Септембар 

4.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Управљање процесима у реалном окружењу помоћу 

персоналних рачунара 

Примена рачунара коришћењем интерфејс 

технологије'- управљање моделима 

О, В Септембар 

5.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Коришћење програма за обраду текста, података, 

табела, графика  
В Октобар 

6.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Програми за израду техничке документацијеу 

електро техници  
В Октобар 

7.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 VirtuaLab Elektronics 

В Октобар 

8.  
ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 VirtuaLab elektricity 

В Октобар 

9.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Електротехнички материјали 

О Октобар 

10.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ (  

Електроинсталациони материјал и прибор 

В Новембар 

11.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Кућне електричне инсталације 

О Новембар 

12.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Електротехничке шеме  

Састављање струјних кола 

 
О, В Новембар 

13.  

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

Електротехничке шеме  

Састављање струјних кола 

 
В Новембар 

14.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Увод у електротехнику  

Призводња ел.  eнер 
О Децембар 

15.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Трансформација  и пренос ел.  eнер. 

Алтернативни извори електричне енергијеенергије 
О Децембар 

16.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Електротермички апарати и уређаји у домаћинству 
О Децембар 

17.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Електромеханички апарати  

Комбиновани апарати 

Расхладни уређаји 
О Децембар 

18.  

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Конструкција и употреба електромагнета 

Електрични генератор 

Електромотор   

О Јануар 
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Трансформатор  

 

19.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

Електричне машине у аутомобилу 
В Јануар 

20.  
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 

И УРЕЂАЈИ  

 Вежба: Електротермички и електродинамички 

апарати и уређаји у домаћинству 
В Фебруар 

21.  

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА 

Основи аналогне и дигиталне технологије 

Аналогна технологија 

Дигитална технологија  
О Фебруар 

22.  

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА  

Основни електронски елементи: 

 Пасивни електронски елементи 

 Активни  електронски елементи  

В Фебруар 

23.  
ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА  

Структура рачунара 
О, В Фебруар 

24.  

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА  

Електронски уређаји у домаћинству 

Радио  

 Принцип рада радио предајника 

 Принцип рада радио пријемника  

В Март 

25.  

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА  

Телевизија 

 Принцип рада TV предајника 

 Принцип рада TV пријемника 

О Март 

26.  

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА  

Телекомуникације и аудио визуелна средства 

 Мобилна телефонија 

 GPS 

 Интернет  

 Кабловска телевизија 

О, В Март 

27.  

 

ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  
Израда електричних или електронских склопова: 

ПР Март 

28.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

 Растављање и састављање оригиналних уређаја у 

домаћинству  

 Поправка мањих кварова на електричним и 

електронским уређајима у домаћинству 

ПР 

 
Април 

29.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Април 

30.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Април 

31.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Април 

32.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Мај 

33.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ -МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Мај 

34.  
ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ  

Рад са конструкторским елементима из области 

електротехнике и електронике 
ПР Мај 


