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ЦИЉЕВИ: Сaдржajи дoдaтнe нaстaвe мoрajу, прe свeгa, бити вeзaни зa сaдржaje oвoг рaзрeдa и нa тaj нaчин бити њихoвa 
интeнзивниja oбрaдa. Уз тo, мoгу дa сe изaбeру и свe другe зaнимљивe тeмe вoдeћи рaчунa дa су битнo сaдржajнe. Неговати 
сарадњу са дoбрo aфирмисaним стручним институциjама, кao штo су Друштвo мaтeмaтичaрa Србиje, Maтeмaтичкa гимнaзиja, 
КMM "Aрхимeдeс" итд. 
 

 

ТЕМА - САДРЖАЈ 

ОРЈЕНТАЦ
ИОНИ БРОЈ   

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

Активност 
наставника 

АКТИВНОС
Т УЧЕНИКА 

ИСХОДИ 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ  

 

2 СЕПТЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик схвата смисао речи реални 
бројеви, квадрирање рационалних 
бројева, кореновање облика a , 

бројевна права, децимални запис 
реалног броја и изводи сложене 
операције са истим. 

Користи особине квадратнок 
корена. 

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

 

 

2 ОКТОБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик зна Питагорину теорему и 
уме да примени исту  код свих 
геометријских фигура које су до 
сада изучавали и у којима се може 
уочити правоугли троугао. Решава 
сложеније задатке. 
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ЦЕЛИ 
АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ- 1.ДЕО 

 

1 
ОКТОБАР И 
НОВЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 

постављају 
питања 

наставнику 

Ученик користи особине степена, 
увежбано трансформише 
алгебарске изразе и своди их на 
најједноставнији облик. Решава 
сложеније изразе са полиномима. 

МНОГОУГАО 

 

 

1 ДЕЦЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик уме  да врши приближну 
конструкцију ма ког правилног 
многоугла и геометријску 
конструкцију појединих 
правилних многоуглова, са 3, 4, 6, 
8 и 12 страница. Да зна најважније 
обрасце у вези са многоуглом и да 
може да их примени у сложенијим 
задацима. 

ЦЕЛИ 
АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ- 2.ДЕО 

 

 

1 ЈАНУАР 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Решава сложеније изразе са 
полиномима, раставља полиноме 
на просте чиниоце. Препознаје 
квадрат бинома и разлику 
квадрата и примењује их при 
решавању задатака. 
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КРУГ 

 

2       Април-ЈУН 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици 
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик добро влада појмом круга 
и његових делова, зна да узводи 
формуле за кружни лук, исечак, 
обим и површину лука и користи 
их у решавању сложенијих 
задатака. 

 

ОБРАДА 
ПОДАТАКА 

 

 

1 МАРТ 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Ученик ради анкете, обрађује 
податке и представља их графички 
и на основу тих података 
израчунава средњу вредност и 
медијану. 

Припрема за 
такмичење 

Током 
школске 
године 

Током школске 
године 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 

повремено и 
фронталног рада 

Ученици  
раде 

самостално 
или у пару и 
постављају 

питања 
наставнику 

Проширивање и продубљивање 
знања, умења и вештина 
,заинтересованих за овај предмет 
непосредније активирање  ученика  
и оспособљавање   за 
самообразовање 

 


