
Прехрамбено-Шумарска и Хемијска Школа 

Змај Јовина 3 

Сремска Митровица 

              

Тел: 022/626-966 

е-mail: direktorpsh@neobее.net 

Wеb sajt: psh-skola.edu.rs 



Предмет: Дрво као сировина 

• Наставник:Проф.Небојша Огњеновић 

 

• Прибор:-Свеска А-4 формата и флеш 

                      -Оловка 

                      -Уџбеник 

                      -Три дрвене бојице(ц,з,ж) 

 

• Литература:Технологија материјала 

            проф.Банковић  



         Циљеви предмета:  
• Да се ученици упознају са врстама дрвета, њиховим 

карактеристикама,својствима, њиховим утицајем 
на начин обраде и област примене. 

• Да се ученици упознају грешкама дрвета, узроцима 
настајања и утицајем на коришћење дрвета као 
сировине. 

• Овладају основним концептима и терминологијом, 
ради стварања солидне базе за надградњу кроз 
будуће предмете. 

• Схвате улогу тимског рада,који готово увек 
резултира решавањем проблема и побољшањима. 

• Доносе одлуку и решавају проблеме на основу 
података и чињеница а не искључиво интуицијом.  
 



Присуствовање на часовима 
• Присуство на часовима је обавезно.Сав материјал 

изложен на часовима биће предмет сталних 
провера знања.Уколико ученици изостану више од    
30% (оправдано или неоправдано)не могу бити 
оцењени, већ ће одговарати пред комисијом. 

• У случају да наставник касни 15 мин.можете 
напустити час без икаквих последица. 

• Није дозвољено ометање наставника,добацивање 
и гласно разговарање на часу.  

• Пре почетка часа проверите да ли су мобилни 
телефони искључени. 

•  Редари су дужни да одржавају уредну учионицу.  



Шта мажете очекивати од предмета:       
Ви од мене: 

• Трудићу се да будем праведан. 

• Уважаваћу вашу личност. 

• Одговараћу на ваша питања како, за време, тако 
и ван наставе. 

• Одговараћу на ваше иницијативе у што краћем 
року. 

• Трудићу се да час буде што интересантнији. 

• Настојаћу да овај предмет буде пријатно 
искуство како за вас тако и за мене. 

• Настојаћу  да све научите у школи. 

• Трудићу се да сваки час буде другачији. 
 



Ја од вас: 
1.Да ћете редовно похађати наставу и бити пажљиви 

на часу. 

2.Да ћете на време долазити на час. 

3.Да ћете редовно носити прибор потребан за час. 

4.Да ћете учествовати у дискусијама на часу. 

5.Да ћете уважавати ваше другаре и њихово 
мишљење. 

6.Да ћете ми пружати повратне информације. 

7.Да ћете се поштено понашати при свим проверама 
знања. 

8. Да ћете учити и увек спремни долазити на час. 

9.Да ћете прикладно одевени долазити на час. 



Оцењивање: 

• Предвиђено је да ученици током године 
учествују у дискусијама,да испуњавају 
тестове знања,усмено одговарају и раде 
семинарске радове.        

• Тестирање се обавља најмање једном а 
највише три пута у тромесечју. 

• Тестирање се обавља и на крају школске 
године,тест обухвата комплетно градиво 
обрађено током школске године.  



Расподела оцене за предмет:                  
“дрво као сировина” 

• Активност и дисциплина на часу          15 % 

• Тестови знања                                              35 % 

• Семинарски рад                                            10 % 

• Усмено одговарање                                     15 % 

• Завршни тест                                               25 %  



Оцена: 

•  од 55 до 67          довољан          (2) 

•  од 68 до 81           добар              (3) 

•  од 82 до 93          врло добар     (4) 

•  од 94 до 100        одличан           (5) 


