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Допунску наставу организовати према потреби. Понављати основне појмове и све оно што је на редовној настави остало неразјашњено. Акценат 
ставити на оне области које се често јављају на завршном испиту, на којим ученици доста греше. 
Сабирање и одузимање целих бројева 

Множење и дељење целих бројева 

Једначине у скупу Ζ 

Сабирање и одузимање рационалних бројева 

Множење и дељење рационалних бројева 

Једначине у скупу Q 

Троугао 

Углови троугла 

Пропорције 

Координатни систем у равни 

Четвороугао 

Површина троугла и четвороугла 

 

 

ТЕМА - САДРЖАЈ 

ОРЈЕНТАЦИОН
И БРОЈ   

ЧАСОВА 

 

ВРЕМЕ 

Активност наставника АКТИВНОСТ УЧЕНИКА ИСХОДИ 

Цели бројеви-

сабирање и 
одузимање 

множење и 
дељење 

  

3 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

Наставник ради 
индивидуално са 
ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

Ученик уме да препозна скуп целих бројева, 
као унију негативних и позитивних целих 
бројева, да уз коришжење основних примера 
схвати појам целих бројева и квадратног 
корена. Уз помоћ слике види целе бројеве 
као тачке на бројевној правој. 

Троугао  

 

3 
ОКТОБАР И 
НОВЕМБАР 

Наставник ради 
индивидуално са 

ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

Ученик зна колики је збир унутрашњих и 
спољашњих углова у сваком троуглу и уме 
да израчуна непознати угао. Зна врсте 
троуглове. Уме да конструише неке углове. 
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Рационални 
бројеви -1. део 

  

3 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

Наставник ради 
индивидуално са 
ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

 

Ученик зна да наведе рационалне бројеве, да 
их представи на бројевној правој, зна 
апсолутну вредност, уме да преведе број из 
једног записа у други, уме да изврши 
основне рачунске операције са рационалним 
бројевима, 

Четвороугао 

 

3 МАРТ 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

Ученик влада појмовима: четвороугао, 
појам, врсте, дијагонале и збир углова 
четвороугао. Уме да их нацрта користећи 
прибор. Разликује неке врсте четвороугла. 
Може да сабере и одузме векторе. 

Рационални 
бројеви -2.део 

 

3 

АПРИЛ 

МАЈ  

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

Ученик уме да реши  основне једначине и 
неједначине са сабирањем и одузимањем у 
скупу рационалних бројева Ученик уме да 
реши  основне једначине и неједначине са 
множењем и дељењем 

Ученик познаје правоугли координатни 
систем и његову примену и уме да га нацрта 
користећи прибор 

Може да наведе директно и обрнуто 
пропорционалне величине. 

Површине 
троуглова и 

четвороуглова 

 

3       ЈУН 

Наставник ради 
индивидуална са 
ученицина;има 
повремено и 
фронталног рада 

Ученици  раде 
самостално или у пару 
и постављају питања 
наставнику 

Ученик  

уме да одреди површину троугла и 
четвороугла 

 


