
Струка (назив): ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Занимање (назив): Агропроизвођач 

Предмет (назив): СТОЧАРСТВО 

Опис (предмета): Стручно-теоријски предмет / прилагођено ученицима са лаким оштећењем интелектуалнг фунционисања 

Модул (наслов): ГОВЕДАРСТВО И СВИЊАРСТВО 

Датум: 2022. година Шифра:   Редни број: 05   

Сврха  

Модул је конципиран тако да даје основна знања о производним типовима, расама и исхрани говеда и свиња. Та сазнања ће бити од великог значаја за правилно 

поступање и гајење домаћих животиња. 

Специјални захтјеви / Предуслови 

Сточарство  I и II разред 

 

Циљеви 

- Упознавање производних типова и раса говеда и свиња 

- Схватање начина исхране појединих категорија говеда и свиња 

- Разумијевање разлике у исхрани између појединих категорија говеда и свиња  

- Развијање одговорности према раду и правилан поступак према животињама 

Теме 

 

1. Производни типови и расе говеда 

2. Исхрана говеда 

3. Производни типови и расе свиња 

4. Исхрана свиња 

 

Тема 

Исходи учења 

Смјернице за наставнике Знања Вјештине Личне компетенције 

Ученик је способан да: 

1. Производни 

типови и расе 

говеда 

 

- Објасни привредни 

значај говедарства 

- Подијели и опише 

говеда по 

производним 

типовима 

- Наброји и опише 

најзначајније расе 

говеда  

- Уочи разлику говеда по 

производним типовима  

- Разликује говеда по 

расама 

- Схвати подјелу говеда по 

типовима и расама 

- Савјесно, 

одговорно и уредно 

обавља повјерене 

послове 

- Показује 

иницијативу за 

унапређење знања 

и вјештина 

- Обавља припрему 

Наставник ће: 

- Користити форографије и видео 

записе производних типова и раса 

говеда како би ученици на лакши 

начин прихватили и савладали 

обрађени садржај 

- Приказати презентације о типовима и 

расама говеда 



2. Исхрана говеда - Објасни процес 

варења хране код 

говеда 

- Опише начин 

исхране појединих 

категорија крава, 

телади и бикова 

- Уочи разлику у начину 

исхране појединих 

категприја крава, телади 

и бикова 

- Разврстава сточна 

хранива за исхрану 

говеда 

хране и исхрану 

говеда и свиња 

- Стара се о 

добробити 

животиња 

- Брине о животној 

средини на 

еколишки 

прихватљив начин 

- Штеди ресурсе 

- Изражава 

спремност за 

тимски рад 

Наставник ће: 

- Приказати фотографијама процес 

варења хране код говеда  

- Користити примјере састава оброка 

појединих категорија крава, телади и 

бикова  

- Презентовати узорке сточних хранива 

 

3. Производни 

типови и расе 

свиња 

- Објасни привредни 

значај свиња 

- Подијели и опише 

производне типове 

свиња  

- Наброји и опише 

најзначајније расе 

свиња  

- Разликује свиње по 

производним типовима 

- Уочи разлику свиња по 

расама 

- Схвати подјелу свиња по 

типовима и расама 

Наставник ће: 

- Користити фотографије и видео записе 

производних типова и раса свиња како 

би ученици на лакши начин 

прихватили и савладали обрађени 

садржај 

- Приказати презнтације о типовима и 

расама свиња  

 

4. Исхрана свиња  - Објасни 

специфичност 

исхране свиња  

- Опише начин 

исхране појединих 

категорија свиња  

- Наброји смјеше које 

се користе у 

појединим фазама 

исхране свиња 

- Разликује начин исхране 

појединих категорија 

свиња  

- Разврстава сточна 

хранива за исхрану 

свиња по категоријама 

Наставник ће: 

- Користити примјере састава оброка за 

поједине категорије свиња 

- Презентовати узорке сточних хранива 

и смјеша које се користе у појединим 

фазама исхране свиња 

 

Интеграција 

 

Извори 

- Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, 

- Друга стручна и теоријска литература,  

Оцјењивање 

Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој 

школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. 

 



 

Струка (назив): ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 

Занимање (назив): Агропроизвођач 

Предмет (назив): СТОЧАРСТВО 

Опис (предмета): Стручно-теоријски предмет / прилагођено ученицима са лаким оштећењем интелектуалнг фунционисања 

Модул (наслов): ЖИВИНАРСТВО, ОВЧАРСТВО И КОЊАРСТВО 

Датум: 2022. година Шифра:   Редни број:06   

Сврха  

Модул даје основна знања о производним типовима, расама и исрани живине, оваца и коња. Стечена знања ће бити од великог значаја за правилно поступање и 

гајење  домаћих животиња.  

Специјални захтјеви / Предуслови 

Сточарство I и II  разред 

Циљеви 

- Упознавање производних типова, врста и раса живине, оваца и коња 

- Схватање начина исхране појединих категорија оваца коња и живине 

- Разумијевање разлике у исхрани између производних типова живине, оваца о коња  

- Развијање одговорности према раду и љубави према животињама 

Теме 

 

1. Врсте, производни типови и расе живине 

2. Исхрана живине 

3. Расе и исхрана оваца 

4. Расе и исхрана коња 

 

Тема 

Исходи учења 

Смјернице за наставнике Знања Вјештине Личне компетенције 

Ученик је способан да: 

1. Врсте, 

производни 

типови и расе 

живине 

 

- Објасни привредни 

значај живинарства  

- Наброји врсте 

живине  

- Наброји и опише 

производне типове 

кокошака 

- Наброји и опише 

живину по расама 

- Разликује врсте живине  

- Разврстава живину по 

производним типовима 

- Разврстава живину по 

расама и категоријама 

- Схвати подјелу живине 

по типовима и расама 

- Показује 

иницијативу за 

унапређење знања 

и вјештина 

- Брине о животној 

средини на 

еколошки 

прихватљив начин 

- Закључује на 

Наставник ће: 

- Користити фотографије и видео 

записе производнох типова и раса 

живине како би ученици на лакши 

начин прихватили и савладали 

обрађени садржај 

- Приказати презентације о врстама 

производним типовима и расама 

живине 



2. Исхрана 

живине 

- Објасни 

специфичности 

ихране живине  

- Опише разлике у 

исхрани појединих 

врста живине 

- Објасни начин 

исхране појединих 

категорија живине 

- Разлкује начин исхране 

појединих врста и 

категорија живине  

- Препозна хранива за 

исхрану живине   

основу претходног 

знања и искуства 

- Обавља припрему 

хране за исхрану 

живине, оваца и 

коња 

- Стара се о 

добробити 

животиња 

- Одговорно проводи 

зоотехничке мјере у 

сарадњи са 

стручним тимом 

- Савјесно, 

одговорно и уредно 

обавља повјерене 

послове 

Наставник ће: 

- Користити примјере састава оброка 

за поједине категорије живине 

- Презентовати узорке сточних 

хранива за исхрану живине 

3. Расе и исхрана 

оваца 

- Објасни привредни 

знача овчарства 

- Наброји и опише 

димаће расе оваца  

- Наброји и опише 

стране расе оваца 

- Објасни начин 

исхране појединих 

категорија оваца 

- Разликује расе оваца  

- Препозна овце по 

производним својствима  

- Разликује начин исхране 

појединих категорија 

оваца 

 

Наставник ће: 

- Користити фотографије и видео 

записе производних типова и раса 

оваца како би ученици на лакши 

начин прихватили и савладали 

обрађени садржај 

- Користити примјере састава оброка 

за поједине категорије оваца 

4. Расе и исхрана 

коња 

- Објасни значај и 

улогу коња у 

привреди и 

сточарству  

- Наброји и опише 

најважније расе 

коња 

- Објасни начине 

исхране појединих 

категорија коња 

- Наброји хранива 

која се користе у 

појединим фазама 

исхране коња 

- Разлиикује најважније 

расе коња 

- Препозна хранива за 

исхрану коња  

- Разликује начин исхрне 

појединих категорија 

коња  

 

Наставник ће: 

- Користити фотографије и видео 

записе производних типова и раса 

коња како би ученици на лакши 

начин прихватили и савладали 

обрађени садржај 

- Корисити примјере састава оброка 

за поједине категорије коња  

- Презентовати узорке сточних 

хранива 

Интеграција 

 

Извори 

- Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске, 



- Друга стручна и теоријска литература,  

 

Оцјењивање 

Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој 

школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. 

 


