
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ – РАДОВИ УВРШЋЕНИ У БАЗУ ЗНАЊА 

 

Биологија 

Транспорти кроз ћелијску мембрану- дифузија и осмоза 

Геодезија и грађевинарство 

Покажи у пракси шта знаш 

Додај ме за пријатеља 

Кров са једноструком кровном столицом на дрвеној таваници 

 

Грађанско васпитање 

Учити о Холокаусту кроз истраживање и снимање филма 

Један ружан корак – много туге, много суза Вршњачко насиље (булинг) 

 

Екологија и заштита животне средине 

Мисли плаво, мисли зелено - Концепт одрживог развоја: економија, екологија, социологија 

 

Економија, право и администрација  

Превентивна заштита и заштита на раду 

Примена уграђених функција Ексела 

О електронском банкарству 

Да би знао шта имаш, ИНВЕНТАРИШИ 

РАЧУН ШТЕДНОГ УЛОГА 

„ ОСИГУРАЈТЕ ВАШУ ИМОВИНУ КОД НАС“-продаја осигурања на терену 

Тражите посао! Како да оставите добар утисак? 

Винкулација, веза између банкарског система и система осигурања 

Нове димензије предузетништва 

Избор метода за прикупљање података 

Меница  

 

Електротехника 

База података у реалном времену 

Како да оживите Причу 

Aмплитудска модулација 

Ипак се окреће 

Електромагнетна индукција 

Примењена мултимедија 

Кад аларм запишти 

 

Енглески језик 

Дебатујући Европу: школе 

Serbian Culture Page - Two Faces of Serbia 

What's in a name?  

 

Здравство и социјална заштита  

Здравствено - васпитни рад у превенцији полно преносивих болести 



Локално физиолошко дејство масаже 

У сусрет Светом Сави 

Лумбална пункција 

Процес сапонификације  

 

Историја 

Србија у другој половини деветнаестог века и почетком двадесетог века  

 

Математика 

Линеарно програмирање - другачији приступ 

Потрага за благом или Мало i, Велика помоћ 

Фрактали и ритам 

Аналитичка геометрија 

Симетрија, транслација и ротација на градитељском наслеђу Београда 

 

Машинство и обрада метала 

Директно програмирање лабораторијске глодалице типа "HEIZ-FANUC" за израду уливне 

плоче алата за бризгање 

Прорачун и цртање чврстог навојног споја - вежба бр. 3 

МОЈЕ "JA" И МОЈЕ "МИ" у конструкционом бироу техничке школе 

 

Остала делатност личних услуга 

Нега косе 

Љубав,млади и секс 

 

Пољопривреда, производња и прерада хране 
Декларисање порционисаног меса и производа од меса 

Превенција болести применом принципа правилне исхране 

Отровност псетицида и животна средина 

 

Рачунарство и информатика 

Екологија-значај и утицај на човечанство 

Направимо образац који ћемо користити сви / Рад са обрасцима 

Програмирање кроз игру, игра кроз програмирање 

 

Саобраћај 
Стручно путовање 2014.  

 
Социологија 

Породица-примарна људска заједница 

 
Српски језик 

Српска народна књижевност 

Стилска вередност лексема – архаизми, историзми, модернизми 

Не тврдичи 

Реализам у српској књижевности 

Српска средњовековна књижевност 

Велики рат у књижевности 



Дафина и два брата Исакович 

"Време смрти" Добрица Ћосић 

Kњижевност кроз призму мудрости 

Мултимедијална шетња кроз средњовековну Србију 

Фиктивно и историјско у роману "Време смрти" (Iкњига) Добрице Ћосића 

Наставни пројекат Учимо да учимо: Хуманизам и ренесанса (Активан приступ обради 

драме "Ромео и Јулија") 

Шекспир у нама 

Интерпретација приповетке Вођа Радоја Домановића  

 

Текстилство и кожарство 

Костим у доба ренесансе  

 

Хемија 

Хемичари у Првом светском рату (Фриц Хабер – жртва или злочинац?) 

Рад са апликативним програмом  CHEMWINDOWS SUITE version 5 

 

Хемија, неметали и графичарство  

Израда тврдих корица 

Употреба интернета у циљу прикупљања, размене и објављивања садржаја из области 

загађивања и заштите воде 


