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На осно ву чла на 67. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра

зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/17), 
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си 
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Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну за дру ги ци клус основ

ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став ном про гра му за пе ти раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС – Про
свет ни гла сник”, бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17 и 8/17), 
у де лу: „НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ ЗА ПЕ ТИ РАЗ РЕД ОСНОВ НОГ 
ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, гла ва: „1. СВР ХА, ЦИ ЉЕ ВИ И 
ЗА ДА ЦИ ПРО ГРА МА ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, за ме њу
је се но вом гла вом: 1. ЦИ ЉЕ ВИ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, 
ко ја је од штам па на уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У гла ви: „2. ОБА ВЕ ЗНИ И ПРЕ ПО РУ ЧЕ НИ СА ДР ЖА ЈИ 
ОБА ВЕ ЗНИХ И ИЗ БОР НИХ ПРЕД МЕ ТА”, у одељ ку: „ОБА ВЕ
ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, на зив и на став ни про грам пред
ме та: „СРП СКИ ЈЕ ЗИК”, за ме њу је се но вим на зи вом и на став ним 
про гра мом пред ме та: „СРП СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ”, ко ји 
је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

У одељ ку: „ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, у под о
дељ ку: „МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИ ЦИ ПРИ ПАД НИ КА НА ЦИ О НАЛ НИХ 
МА ЊИ НА”, на став ни про гра ми пред ме та: „МА ЂАР СКИ ЈЕ ЗИК, 
РУ МУН СКИ ЈЕ ЗИК, СЛО ВАЧ КИ ЈЕ ЗИК, ХР ВАТ СКИ ЈЕ ЗИК И 
БО САН СКИ ЈЕ ЗИК”, за ме њу ју се но вим на став ним про гра ми ма 
пред ме та: „МА ЂАР СКИ ЈЕ ЗИК, РУ МУН СКИ ЈЕ ЗИК, СЛО ВАЧ
КИ ЈЕ ЗИК, ХР ВАТ СКИ ЈЕ ЗИК И БО САН СКИ ЈЕ ЗИК”, ко ји су од
штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

У одељ ку: „ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, на став
ни про гра ми пред ме та: „СРП СКИ КАО НЕ МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК, 
СТРА НИ ЈЕ ЗИК, ЛИ КОВ НА КУЛ ТУ РА, МУ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА, 
ИСТО РИ ЈА, ГЕ О ГРА ФИ ЈА, МА ТЕ МА ТИ КА и БИ О ЛО ГИ ЈА”, 
за ме њу је се но вим на став ним про гра ми ма пред ме та: „СРП СКИ 
КАО НЕ МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК, СТРА НИ ЈЕ ЗИК, ЛИ КОВ НА КУЛ ТУ
РА, МУ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА, ИСТО РИ ЈА, ГЕ О ГРА ФИ ЈА, МА ТЕ МА
ТИ КА и БИ О ЛО ГИ ЈА”, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и 
чи не ње гов са став ни део.

Члан 2.
У гла ви: „2. ОБА ВЕ ЗНИ И ПРЕ ПО РУ ЧЕ НИ СА ДР ЖА ЈИ 

ОБА ВЕ ЗНИХ И ИЗ БОР НИХ ПРЕД МЕ ТА”, на зив одељ ка: „ОБА
ВЕ ЗНИ ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, за ме њу је се но вим 
на зи вом одељ ка: „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”.

У одељ ку: „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, на став ни 
про грам пред ме та: „ГРА ЂАН СКО ВАС ПИ ТА ЊЕ”, за ме њу је се 

но вим на став ним про гра мом пред ме та: „ГРА ЂАН СКО ВАС ПИ
ТА ЊЕ”, а на зив и на став ни про грам пред ме та: „СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, 
за ме њу је се но вим на зи вом и на став ним про гра мом пред ме та: 
„ДРУ ГИ СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, ко ји су од штам па ну уз овај пра вил ник 
и чи не ње гов са став ни део.

У одељ ку: „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, на став
ни про грам пред ме та: „ФИ ЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ – ИЗА БРА НИ 
СПОРТ И ИН ФОР МА ТИ КА И РА ЧУ НАР СТВО”, бри шу се.

У одељ ку: „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, у под о
дељ ку: „МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ 
КУЛ ТУ РЕ”, на став ни про гра ми пред ме та: „БО САН СКИ ЈЕ ЗИК 
СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ И СЛО ВАЧ КИ 
ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, за ме њу ју 
се но вим на став ним про гра ми ма пред ме та: „БО САН СКИ ЈЕ ЗИК 
СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ И СЛО ВАЧ КИ 
ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, ко ји су 
од штам па ни уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 3.
У де лу: „НА СТАВ НИ ПРО ГРАМ ЗА ПЕ ТИ РАЗ РЕД ОСНОВ

НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА”, гла ве: „3. ПРЕ ПО РУ ЧЕ
НЕ ВР СТЕ АК ТИВ НО СТИ У ОБРА ЗОВ НОВАС ПИТ НОМ РА ДУ, 
4. НА ЧИН ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА ПРО ГРА МА, 5. ОП ШТИ И ПО
СЕБ НИ СТАН ДАР ДИ ЗНА ЊА и 6.ДРУ ГА ПИ ТА ЊА ОД ЗНА ЧА
ЈА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТАВ НИХ ПРО ГРА МА”, за ме њу ју се 
но вим гла ва ма: „3. УПУТ СТВО ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРО ГРА МА, 
ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ ВР СТЕ АК ТИВ НО СТИ И НА ЧИ НИ ОСТВА
РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА, 4. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ПРИ ПРЕ МУ ИН ДИ
ВИ ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗОВ НОГ ПЛА НА ЗА УЧЕ НИ КЕ КО ЈИ МА 
ЈЕ ПО ТРЕБ НА ДО ДАТ НА ОБРА ЗОВ НА ПО ДР ШКА, 5. НА ЧИН 
ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА ПРО ГРА МА И 6. ДРУ ГА ПИ ТА ЊА ОД ЗНА
ЧА ЈА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТАВ НИХ ПРО ГРА МА”, ко је су 
од штам па не уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 4. 
На став ни про грам пред ме та за пе ти раз ред: Срп ски је зик и 

књи жев ност, Ма тер њи је зи ци при пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
(Ма ђар ски је зик, Ру мун ски је зик, Сло вач ки је зик, Хр ват ски је зик 
и Бо сан ски је зик), Срп ски као не ма тер њи је зик, Стра ни је зик, Ли
ков на кул ту ра, Му зич ка кул ту ра, Исто ри ја, Ге о гра фи ја, Ма те ма ти ка, 
Би о ло ги ја, Гра ђан ско вас пи та ње, Дру ги стра ни је зик и Ма тер њи је
зик са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре (Бо сан ски је зик са еле мен ти
ма на ци о нал не кул ту ре и Сло вач ки је зик са еле мен ти ма на ци о нал не 
кул ту ре) при ме њи ва ће се по чев од школ ске 2018/2019. го ди не.

Члан 5.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС – Про свет ном гла сни ку”.

Број 11000142/201704
У Бе о гра ду, 16. ок то бра 2017. го ди не
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Страна 2 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

1. ЦИ ЉЕ ВИ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА

Ци ље ви обра зо ва ња и вас пи та ња су: 
– пун ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и 

фи зич ки раз вој сва ког де те та, уче ни ка и од ра слог, у скла ду са ње
го вим уз ра стом, раз вој ним по тре ба ма и ин те ре со ва њи ма; 

– сти ца ње ква ли тет них зна ња, ве шти на и ста во ва ко је су сви
ма нео п ход не за лич но оства ре ње и раз вој, ин клу зи ју и за по сле ње 
и сти ца ње и раз ви ја ње основ них ком пе тен ци ја у по гле ду ко му ни
ка ци је на ма тер њем је зи ку, ко му ни ка ци је на стра ним је зи ци ма, ма
те ма тич ке пи сме но сти и основ них ком пе тен ци ја у на у ци и тех но
ло ги ји, ди ги тал не ком пе тен ци је, ком пе тен ци је уче ња ка ко се учи, 
ме ђу људ ске и гра ђан ске ком пе тен ци је и кул тур ног из ра жа ва ња; 

– раз вој ства ра лач ких спо соб но сти, кре а тив но сти, естет ске 
пер цеп ци је и уку са; 

– раз вој спо соб но сти про на ла же ња, ана ли зи ра ња, при ме не и 
са оп шта ва ња ин фор ма ци ја, уз ве што и ефи ка сно ко ри шће ње ин
фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја; 

– оспо со бља ва ње за ре ша ва ње про бле ма, по ве зи ва ње и при
ме ну зна ња и ве шти на у да љем обра зо ва њу, про фе си о нал ном ра ду 
и сва ко днев ном жи во ту ра ди уна пре ђи ва ња лич ног жи во та и еко
ном ског, со ци јал ног и де мо крат ског раз во ја дру штва; 

– раз вој мо ти ва ци је за уче ње, оспо со бља ва ње за са мо стал но 
уче ње, уче ње и обра зо ва ње то ком це лог жи во та и укљу чи ва ње у 
ме ђу на род не обра зов не и про фе си о нал не про це се; 

– раз вој све сти о се би, са мо и ни ци ја ти ве, спо соб но сти са мо
вред но ва ња и из ра жа ва ња свог ми шље ња; 

– оспо со бља ва ње за до но ше ње ва ља них од лу ка о из бо ру да
љег обра зо ва ња и за ни ма ња, соп стве ног раз во ја и бу ду ћег жи во та; 

– оспо со бља ва ње за рад и за ни ма ње ства ра њем струч них 
ком пе тен ци ја, у скла ду са зах те ви ма за ни ма ња, по тре ба ма тр жи
шта ра да, раз во јем са вре ме не на у ке, еко но ми је, тех ни ке и тех но
ло ги је; 

– раз вој и прак ти ко ва ње здра вих жи вот них сти ло ва, све сти о 
ва жно сти соп стве ног здра вља и без бед но сти, по тре бе не го ва ња и 
раз во ја фи зич ких спо соб но сти; 

– раз вој све сти о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти те и очу ва ња 
при ро де и жи вот не сре ди не, еко ло шке ети ке и за шти те жи во ти ња; 

– раз вој спо соб но сти ко му ни ци ра ња, ди ја ло га, осе ћа ња со ли
дар но сти, ква ли тет не и ефи ка сне са рад ње са дру ги ма и спо соб но
сти за тим ски рад и не го ва ње дру гар ства и при ја тељ ства; 

– раз ви ја ње спо соб но сти за уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за 
жи вот у де мо крат ски уре ђе ном и ху ма ном дру штву за сно ва ном на 
по што ва њу људ ских и гра ђан ских пра ва, пра ва на раз ли чи тост и 
бри зи за дру ге, као и основ них вред но сти прав де, исти не, сло бо де, 
по ште ња и лич не од го вор но сти; 

– фор ми ра ње ста во ва, уве ре ња и си сте ма вред но сти, раз вој 
лич ног и на ци о нал ног иден ти те та, раз ви ја ње све сти и осе ћа ња 
при пад но сти др жа ви Ср би ји, по што ва ње и не го ва ње срп ског је зи
ка и свог је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал них 
ма њи на и ет нич ких за јед ни ца, дру гих на ро да, раз ви ја ње мул ти кул
ту ра ли зма, по што ва ње и очу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не 
ба шти не; 

– раз вој и по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, 
вер ске, род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува
жа ва ње раз ли чи то сти; 

– по ве ћа ње обра зов ног ни воа ста нов ни штва и раз вој Ре пу
бли ке Ср би је као др жа ве за сно ва не на зна њу.

2. ОБА ВЕ ЗНИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ

На зив пред ме та СРПСКИЈЕЗИКИКЊИЖЕВНОСТ
Циљ Циљеви на ста ве и уче ња српскогјезикаикњижевностије су да се уче ник оспо со би да пра вил но ко ри сти срп ски је зик у раз ли чи тим ко му ни ка тив

ним си ту а ци ја ма, у го во ру и пи са њу, та ко што ће овла да ти основ ним за ко ни то сти ма срп ског књи жев ног је зи ка, да сти че основ на зна ња о уло зи и 
зна ча ју је зи ка у на ци о нал ној кул ту ри и из град њи на ци о нал ног иден ти те та; да кроз чи та ње и ту ма че ње књи жев них де ла из срп ске и свет ске ба шти не 
раз ви ја чи та лач ке ком пе тен ци је ко је, уз књи жев но зна ње, об у хва та ју емо ци о нал но и фан та зиј ско ужи вља ва ње, жи во пам ће ње, ис тра жи вач ко по сма
тра ње, под сти чу има ги на ци ју и умет нич ки сен зи би ли тет, естет ско до жи вља ва ње и кри тич ко ми шље ње, мо рал но про су ђи ва ње и асо ци ја тив но по ве
зи ва ње; да се од го ва ра ју ћим вр ста ма чи та ња оспо со бља ва да усме ре но при сту па де лу и при ли ком ту ма че ња от кри ва раз ли чи те сло је ве и зна че ња; да 
сти че основ на зна ња о ме сту, уло зи и зна ча ју је зи ка и књи жев но сти у срп ској и свет ској кул ту ри, не гу је љу бав пре ма срп ском је зи ку и књи жев но сти; 
да сти че и раз ви ја нај ши ра ху ма ни стич ка зна ња и да на у чи ка ко функ ци о нал но да по ве зу је са др жа је пред мет них обла сти.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 180часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

КЊИ ЖЕВ НОСТ

– раз ли ку је књи жев ни и не књи жев ни текст; упо ре ђу је од ли ке 
фик ци о нал не и не фик ци о нал не књи жев но сти
– чи та са раз у ме ва њем и опи ше свој до жи вљај раз ли чи тих вр ста 
књи жев них де ла 
– чи та са раз у ме ва њем ода бра не при ме ре оста лих ти по ва тек
сто ва
– од ре ди род књи жев ног де ла и књи жев ну вр сту
– раз ли ку је ка рак те ри сти ке на род не од ка рак те ри сти ка умет нич
ке књи жев но сти
– раз ли ку је ре а ли стич ну про зу и про зу за сно ва ну на нат при род
ној мо ти ва ци ји 
– ана ли зи ра еле мен те ком по зи ци је лир ске пе сме (стро фа, стих); 
еп ског де ла у сти ху и у про зи (де ло ви фа бу ле – по гла вље, епи зо
да; стих); драм ског де ла (чин, сце на, по ја ва)
– раз ли ку је по јам пе сни ка и по јам лир ског су бјек та; по јам при
по ве да ча у од но су на пи сца
– раз ли ку је об ли ке ка зи ва ња
– уви ђа звуч не, ви зу ел не, так тил не, ол фак тор не еле мен те пе
снич ке сли ке 
– од ре ди стил ске фи гу ре и раз у ме њи хо ву уло гу у књи жев но
умет нич ком тек сту
– про це ни основ ни тон пе ва ња, при по ве да ња или драм ске рад ње 
(ша љив, ве дар, ту жан и сл.)
– раз ви ја има ги на циј ски бо га те асо ци ја ци је на осно ву те ма и мо
ти ва књи жев них де ла
– од ре ди те му и глав не и спо ред не мо ти ве

ЛИРИКА

Лектира
1. На род на пе сма: Вилазидаград
2. На род не лир ске пе сме о ра ду(из бор); на род не лир ске по ро
дич не пе сме (из бор)
3. Бран ко Ра ди че вић: Певамдању,певамноћу
4. Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња: Певампесму
5. Ду шан Ва си љев: Домовина/Алек са Шан тић: Мојаотаџбина
6. Во ји слав Илић: Зимскојутро
7. Ми ло ван Да ној лић: Шљива/Де сан ка Мак си мо вић: Сребрне
плесачице
8. Пе ђа Трај ко вић:Кадкњигебудуумоди

Књижевнитерминиипојмови
Пе сник и лир ски су бје кат.
Мо ти ви и пе снич ке сли ке као еле мен ти ком по зи ци је лир ске пе
сме.
Вр ста стро фе пре ма бро ју сти хо ва у лир ској пе сми: ка трен; вр
ста сти ха по бро ју сло го ва (де се те рац и осме рац).
Од ли ке лир ске по е зи је: сли ко ви тост, рит мич ност, емо ци о нал
ност.
Стил ске фи гу ре: епи тет, оно ма то пе ја.
Вр сте аутор ске и на род не лир ске пе сме: опи сне (де скрип тив не), 
ро до љу би ве (па три от ске); ми то ло шке, пе сме о ра ду (по сле нич
ке) и по ро дич не.
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– ана ли зи ра узроч нопо сле дич но ни за ње мо ти ва
– илу стру је осо би не ли ко ва при ме ри ма из тек ста
– вред ну је по ступ ке ли ко ва и ар гу мен то ва но из но си ста во ве 
– илу стру је ве ро ва ња, оби ча је, на чин жи во та и до га ђа је у про
шло сти опи са не у књи жев ним де ли ма
– ува жа ва на ци о нал не вред но сти и не гу је срп ску кул тур но и сто
риј ску ба шти ну
– на ве де при ме ре лич не до би ти од чи та ња
– на пре ду је у сти ца њу чи та лач ких ком пе тен ци ја
– упо ре ди књи жев но и филм ско де ло, по зо ри шну пред ста ву и 
драм ски текст

ЕПИКА

Лектира
1. На род на пе сма: СветиСаво
2. На род на пе сма: ЖенидбаДушанова (од ло мак о са вла да ва њу 
пре пре ка за точ ни ка Ми ло ша Во ји но ви ћа)
3.Еросоногасвијета
4.Дјевојкацаранадмудрила
5. Ми ло ван Гли шић: Првабразда
6. Сте ван Сре мац: ЧичаЈордан(од ло мак)
7. Бран ко Ћо пић: ПоходнаМјесец
8. Иво Ан дрић: Мостови
9. Да ни ло Киш: Дечакипас
10. Го ран Пе тро вић: Месецнадтепсијом (пр ви од ло мак при че 
„Бе ли хлеб од пре те ри ва ња” и крај при че ко ји чи не одељ ци „Мо
жеш сма тра ти да си за до био ве нац сла ве” и „Мра ви су ву кли ве
ли ке тро ши це ти ши не”)
11. Ан тон Па вло вич Че хов: Шала

Књижевнитерминиипојмови
Пи сац и при по ве дач.
Об ли ци ка зи ва ња: при по ве да ње у пр вом и тре ћем ли цу.
Фа бу ла: ни за ње до га ђа ја, епи зо де, по гла вља.
Ка рак те ри за ци ја ли ко ва – на чин го во ра, по на ша ње, фи зич ки из
глед, жи вот ни ста во ви, етич ност по сту па ка.
Вр сте еп ских де ла у сти ху и про зи: еп ска на род на пе сма, бај ка 
(на род на и аутор ска), но ве ла (на род на и аутор ска), ша љи ва на
род на при ча.
Вр ста сти ха пре ма бро ју сло го ва: де се те рац.
ДРАМА
Лектира
1. Бра ни слав Ну шић: Кирија
2. Ду шан Ра до вић:КапетанЏонПиплфокс
3. Љу би ша Ђо кић: Биберче

Књижевнитерминиипојмови
По зо ри шна пред ста ва и дра ма. 
Чин, по ја ва, ли ца у дра ми, драм ска рад ња. Сце на, ко стим, глу
ма, ре жи ја.
Драм ске вр сте: јед но чин ка, ра диодра ма.
НАУЧНОПОПУЛАРНИИИНФОРМАТИВНИТЕКСТОВИ
(би ра ти до 2 де ла)
1. Вук Ст. Ка ра џић: Мобаипрело (од ло мак из де ла Жи вотиоби
чајинародасрпскога)
2. До си теј Об ра до вић: Ољубавипреманауци
3. М. Пе тро вић Алас:Уцарствугусара (од лом ци)
4. Ми лу тин Ми лан ко вић: Успомене,доживљаји,сазнања (од ло
мак)
5. Из бор из ен ци кло пе ди ја и ча со пи са за де цу

ДОМАЋАЛЕКТИРА:
1. Епске народне песме (о Не ма њи ћи ма и Мр њав че ви ћи ма – 
прет ко сов ски те мат ски круг)
2. Народнебајке,новеле,шаљивенароднеприче (из бор);крат
ке фол клор не фор ме (пи та ли це, бр за ли це, по сло ви це, за го нет ке)
3. Бра ни слав Ну шић: Хајдуци
4. Да ни јел Де фо: РобинсонКрусо(од ло мак о из град њи скло ни шта)
5. Марк Твен:ДоживљајиХаклберијаФина/Краљевићипросјак/
ДоживљајиТомаСојера
6. Из бор аутор ских бај ки (Гро зда на Олу јић; Ива на Не шић: Зелен
бабинидарови (од лом ци))
7. Игор Ко ла ров:АгииЕма
8. Из бор из са вре ме не по е зи је за де цу (Алек сан дар Ву чо, Ми
ро слав Ан тић, Дра го мир Ђор ђе вић, Вла ди мир Ан дрић, Де јан 
Алек сић...)
Допунскиизборлектире
 (би ра ти до 3 де ла)
1. Јо ван Јо ва но вић Змај: Песмомоја (из Ђулића)
2. Сте ван Ра ич ко вић: Великодвориште (из бор)/Малебајке(из
бор)
3. Иван Цан кар: Десетица
4. Љу би во је Ршу мо вић:Ујдурмеи зврчкеизантичкеГрчке (из
бор)/Гу став Шваб: Причеизстарине
5. Џон Р. Р. Тол кин: Хобит(од лом ци)
6. Ни кол Ле зи је: Тајнажутогбалона
7. Кор не ли ја Фун ке: Господарлопова(одломак)
8. Ви да Ог ње но вић: Путовањеупутопис(од ло мак)
9. Вла ди сла ва Вој но вић: Причеизглаве (из бор, осим при че По
зориште)
10. Де јан Алек сић: Музикатражиуши (из бор)/Когасетичека
коживеприче (из бор) 
11. Јо ван Сте ри ја По по вић: Лажаипаралажа (од ло мак о Ме се
че вој кра љи ци) и Ед мон Ро стан: СиранодеБержерак (од ло мак 
о пу ту на Ме сец)

Де ло за ви чај ног ауто ра по из бо ру.
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ЈЕ ЗИК

Гра ма ти ка  
(мор фо ло и ја,  

син так са)

– раз ли ку је про мен љи ве ре чи од не про мен љи вих
– раз ли ку је ка те го ри је ро да, бро ја, па де жа ре чи ко је има ју де
кли на ци ју
– раз ли ку је основ не функ ци је и зна че ња па де жа
– упо тре бља ва па де жне об ли ке у скла ду са нор мом
– упо тре бља ва гла гол ске об ли ке у скла ду са нор мом
– раз ли ку је основ не ре че нич не чла но ве (у ти пич ним слу ча је ви ма)

Про мен љи ве ре чи: име ни це, за ме ни це, при де ви, бро је ви (с на
по ме ном да су не ки бро је ви не про мен љи ви), гла го ли; не про мен
љи ве ре чи: при ло зи (с на по ме ном да не ки при ло зи мо гу има ти 
ком па ра ци ју) и пред ло зи.
Име ни це – зна че ње и вр сте (вла сти те, за јед нич ке, збир не, гра
див не; ми са о не, гла гол ске).

Про ме на име ни ца (де кли на ци ја): гра ма тич ка осно ва, на ста вак за 
об лик, по јам па де жа. 

Основ не функ ци је и зна че ња па де жа (с пред ло зи ма и без пред
ло га): но ми на тив (су бје кат); ге ни тив (при па да ње и део не че га); 
да тив (на ме на и усме ре ност); аку за тив (обје кат); во ка тив (до зи
ва ње, обра ћа ње); ин стру мен тал (сред ство и дру штво); ло ка тив 
(ме сто). 

При де ви – зна че ње и вр сте при де ва (опи сни, при свој ни, гра див
ни; ме сни и вре мен ски); род, број, па деж и ком па ра ци ја при де ва.

Сла га ње при де ва са име ни цом у ро ду, бро ју и па де жу. 

За ме ни це – лич не за ме ни це: про ме на, на гла ше ни и не на гла ше ни 
об ли ци, упо тре ба лич не за ме ни це сва ког ли ца себе,се. 

Бро је ви – вр сте и упо тре ба: глав ни (основ ни, збир ни бро је ви, 
број не име ни це на ица) и ред ни бро је ви.

Гла го ли – гла гол ски вид (не свр ше ни и свр ше ни); гла гол ски род 
(пре ла зни, не пре ла зни и по врат ни гла го ли); гла гол ски об ли ци 
(гра ђе ње и основ но зна че ње): ин фи ни тив (и ин фи ни тив на осно
ва), пре зент (пре зент ска осно ва, на гла ше ни и не на гла ше ни об ли
ци пре зен та по моћ них гла го ла), пер фе кат, фу тур I.

Предикатска реченица – предикат (глаголски; именски); слагање 
предиката са субјектом у лицу, броју и роду; прави и неправи 
објекат; прилошке одредбе (за место, за време, за начин; за узрок 
и за меру и количину); апозиција.

Пра во пис

– до след но при ме њу је пра во пи сну нор му у упо тре би ве ли ког 
сло ва; са ста вље ног и ра ста вље ног пи са ња ре чи; ин тер пунк циј
ских зна ко ва
– ко ри сти пра во пис (школ ско из да ње)

Ве ли ко сло во у ви шеч ла ним ге о граф ским на зи ви ма; у на зи ви ма 
ин сти ту ци ја, пред у зе ћа, уста но ва, ор га ни за ци ја (ти пич ни при
ме ри); ве ли ко и ма ло сло во у пи са њу при свој них при де ва.

За ме ни ца Ви из по што ва ња.

Од рич на реч ца не уз име ни це, при де ве и гла го ле; реч ца нај у су
пер ла ти ву; ви шеч ла ни основ ни и ред ни бро је ви. 

Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз вокатив и 
апозицију); наводници (наслови дела и називи школа); црта 
(уместо наводника у управном говору). 

Ор то е пи ја

– пра вил но из го ва ра ре чи во де ћи ра чу на о ме сту ак цен та и ин
то на ци ји ре че ни це
– го во ри ја сно по шту ју ћи књи жев но је зич ку нор му
– теч но и раз го вет но чи та на глас књи жев не и не у мет нич ке тек
сто ве

Ме сто ак цен та у ви ше сло жним ре чи ма (ти пич ни слу ча је ви).

Ин то на ци ја и па у зе ве за не за ин тер пунк циј ске зна ко ве; ин то на
ци ја упит них ре че ни ца. 

Ар ти ку ла ци ја: гла сно чи та ње бр за ли ца, нај пре спо ро, а по том 
бр же (ин ди ви ду ал но или у гру пи).

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

– ко ри сти раз ли чи те об ли ке ка зи ва ња: де скрип ци ју (пор трет и 
пеј заж), при по ве да ње у 1. и 3. ли цу, ди ја лог
– из два ја де ло ве тек ста (на слов, па су се) и ор га ни зу је га у сми са
о не це ли не (увод ни, сре ди шњи и за вр шни део тек ста)
– са ста вља го во ре ни или пи са ни текст о до жи вља ју књи жев ног 
де ла и на те ме из сва ко днев ног жи во та и све та ма ште
– про на ла зи екс пли цит но и имли цит но са др жа не ин фор ма ци је у 
јед но став ни јем књи жев ном и не књи жев ном тек сту
– напамет говори одабране књижевне текстове или одломке

Пре при ча ва ње, при ча ње, опи си ва ње – уоча ва ње раз ли ке из ме ђу 
го вор ног и пи са ног је зи ка; пи са ње пи сма (при ват но, имејл)
Бо га ће ње реч ни ка: си но ни ми и ан то ни ми; не књи жев не ре чи и 
ту ђи це – њи хо ва за ме на је зич ким стан дар дом; уоча ва ње и от
кла ња ње бе зна чај них по је ди но сти и су ви шних ре чи у тек сту и 
го во ру.
Тех ни ка из ра де пи сме ног са ста ва (те жи ште те ме, из бор и рас
по ред гра ђе, основ ни еле мен ти ком по зи ци је и гру пи са ње гра ђе 
пре ма ком по зи ци о ним ета па ма); па сус као уже те мат ске це ли не 
и ње го ве ком по зи циј скостил ске функ ци је.
Осам до ма ћих пи сме них за да та ка. 
Четири школска писмена задатка. 

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Стра ни је зик
Исто ри ја
Му зич ка кул ту ра
Ли ков на кул ту ра
Вер ска на ста ва
Гра ђан ско вас пи та ње

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

На став ни про грам пред ме та Српскијезикикњижевностчи не три пред мет не обла сти: Књи жев ност, Је зик и Је зич ка кул ту ра. Пре
по ру че на ди стри бу ци ја ча со ва по пред мет ним обла сти ма је сле де ћа: Књи жев ност – 70 ча со ва, Је зик – 70 ча со ва и Је зич ка кул ту ра – 40 
ча со ва. Све три обла сти се про жи ма ју и ни јед на се не мо же из у ча ва ти изо ло ва но и без са деј ства са дру гим обла сти ма.
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На став ни про грам српскогјезикаикњижевностиза сно ван је на ис хо ди ма, од но сно на про це су уче ња и уче нич ким по стиг ну ћи ма. 
Ис хо ди пред ста вља ју опис ин те гри са них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти ко је уче ник гра ди, про ши ру је и про ду бљу је кроз све три 
пред мет не обла сти овог пред ме та. 

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је сте да да ти про грам при ла го ди, има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле 
ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, мо гућ но сти, као и по тре бе ло кал не 
сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја, на став ник нај пре кре и ра свој го ди шњи, тј. гло бал ни план ра да, из 
ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма олак ша ва ју на став ни ку да љу опе ра ци о на ли за ци ју 
ис хо да на ни воу кон крет них на став них је ди ни ца. Од на став ни ка се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и пи са ња 
при пре ме за час, де фи ни ше ис хо де на три ни воа: оне ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до
стиг не и оне ко је мо гу са мо не ки уче ни ци да до стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну
ћа уче ни ка. То ком пла ни ра ња тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се не ки ис хо ди оства ру ју бр же и лак ше, али је за ве ћи ну ис хо да (по себ но за 
пред мет ну област Књи жев ност) по треб но ви ше вре ме на, ви ше раз ли чи тих ак тив но сти и рад на раз ли чи тим тек сто ви ма. По ред то га што 
уче ни ке тре ба да оспо со би за ко ри шће ње уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на став ник ва ља да их упу ти у на чи не и об ли ке упо тре бе 
дру гих из во ра са зна ва ња. 

II. OСТВАРИВАЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА 

КЊИ ЖЕВ НОСТ 

Око сни цу про гра ма књи жев но сти чи не тек сто ви из лек ти ре. Лек ти ра је раз вр ста на по књи жев ним ро до ви ма – лирика,епика,драма 
и обо га ће на из бо ром не фик ци о нал них, на уч но по пу лар них и ин фор ма тив них тек сто ва. Оба ве зни део лек ти ре са сто ји се, углав ном, од де ла 
ко ја при па да ју основ ном на ци о нал ном кор пу су, али је обо га ћен са вре ме ним, ак ту ел ним де ли ма. Из бор де ла је у нај ве ћој ме ри за сно ван 
на прин ци пу при ла го ђе но сти уз ра сту. 

Уз тек сто ве ко је је по треб но об ра ди ти на ча су дат је и спи сак до ма ће лек ти ре. Циљ по нов ног уво ђе ња до ма ће лек ти ре је фор ми ра ње, 
раз ви ја ње или не го ва ње чи та лач ких на ви ка код уче ни ка. Обим ни ја де ла уче ни ци мо гу чи та ти пре ко рас пу ста чи ме се под сти че раз ви ја ње 
кон ти ну и ра не на ви ке чи та ња. 

Уз оба ве зни спи сак де ла за об ра ду до дат је до пун ски из бор тек сто ва. Из бор ни део до пу шта на став ни ку ве ћу кре а тив ност у до сти за
њу ис хо да. Та ко ђе, про гра мом се под сти че упо зна ва ње уче ни ка са за ви чај ном, ло кал ном (или ре ги о нал ном) кул ту ром и ства ра ла штвом, 
по што је омо гу ће но да сва ки на став ник об ра ди де ло по из бо ру пи сца из за ви чај ног (ре ги о нал ног) кор пу са.

Уз до ми нан тан кор пус тек сто ва ка нон ских пи са ца ко јим се ути че на фор ми ра ње естет ског уку са уче ни ка, из гра ђу је и бо га ти свест о 
при ро ди на ци о нал не књи жев но сти (и вред но сти ма кла си ка свет ске књи жев но сти), али и кул тур ном и на ци о нал ном иден ти те ту, у из бо ру 
лек ти ре и до пун ском из бо ру да та је мо гућ ност на став ни ци ма да ода бе ру и из ве стан број књи жев них де ла са вре ме них пи са ца, чи ме се 
уче ни ци упо зна ју са ре пре зен та тив ним при ме ри ма са вре ме не књи жев но сти и у при ли ци су да кри тич ки са ме ра ва ју по е ти ку њи хо вих де
ла са ка нон ским вред но сти ма. Циљ уво ђе ња са вре ме них књи жев них де ла ко ја још ни су по ста ла део ка но на је сте да се по сво јој мо тив ској 
или те мат ској срод но сти ве жу за по сто је ће те ме и мо ти ве у окви ру на став ног про гра ма и да се та квим при ме ри ма по ка же ка ко и са вре ме
ни пи сци про ми шља ју еп ску на род ну тра ди ци ју или те ме при ја тељ ства, етич но сти, раз ви ја ју има ги на ци ју и ем па ти ју, чи ме ће се бо га ти ти 
вер ти кал но чи та лач ко ис ку ство уче ни ка и оса вре ме ни ти при ступ на ста ви.

Ова кав из бор де ла омо гу ћа ва ве ћу мо гућ ност при ме не ком па ра тив ног при сту па про у ча ва њу ли те рар ног ства ра ла штва, уз ода бир 
раз ли чи тих ни воа об ра де: ин тер пре та ци је, при ка за или освр та. Из бор де ла тре ба да бу де ускла ђен са мо гућ но сти ма, по тре ба ма и ин те
ре со ва њи ма кон крет ног ђач ког ко лек ти ва. Раз ли ке у укуп ној умет нич кој и ин фор ма тив ној вред но сти по је ди них тек сто ва ути чу на од го
ва ра ју ћа ме то дич ка ре ше ња (при ла го ђа ва ње чи та ња вр сти тек ста, оп сег ту ма че ња тек ста у за ви сно сти од сло же но сти ње го ве струк ту ре, 
по ве зи ва ње и гру пи са ње са од го ва ра ју ћим са др жа ји ма из дру гих пред мет них под руч ја – гра ма ти ке, пра во пи са и је зич ке кул ту ре и сл.).

Тек сто ви из до пун ског де ла про гра ма тре ба да по слу же на став ни ку и при об ра ди на став них је ди ни ца из гра ма ти ке, као и за об ра ду 
и утвр ђи ва ње са др жа ја из је зич ке кул ту ре. Де ла ко ја не ће об ра ђи ва ти на став ник тре ба да пре по ру чи уче ни ци ма за чи та ње у сло бод но 
вре ме.

Но ви про грам за сно ван је на уоча ва њу при ро де и уло ге књи жев ног де ла, као и уоча ва њу раз ли ке књи жев них и не књи жев них тек сто
ва, од но сно њи хо вој ве ћој ко ре ла тив но сти. Уче ни ци тре ба да бу ду оспо со бље ни да раз ли ку ју осо бе но сти књи жев ног тек ста (фик ци о нал
ност, ко но та тив ност, књи жев ни по ступ ци, сли ко ви тост, рит мич ност и сл.) у од но су на де но та тив ност, ин фор ма тив ност и ка зи ва ње за сно
ва но на чи ње ни ца ма и по да ци ма у раз ли чи тим ви до ви ма не књи жев них тек сто ва. Ко ре ла тив ност је омо гу ће на аде кват ним ком би но ва њем 
оба ве зних и из бор них де ла.

Са спи ска до пун ског из бо ра на став ник би ра она де ла ко ја ће, уз оба ве зни део лек ти ре, чи ни ти те мат скомо тив ске це ли не. На став ник 
мо же гру пи са ти и по ве зи ва ти по срод но сти де ла из оба ве зног и до пун ског про гра ма на мно го на чи на. Мо гу ћи при ме ри функ ци о нал ног 
по ве зи ва ња на став них је ди ни ца мо гу би ти сле де ћи (ни ка ко и је ди ни): те ма при ја тељ ство: Ну ши ће ви Хајдуци – Тве но ви ДоживљајиТо
маСојера/ДоживљајиХаклберијаФина– Ки шов Дечакипас – Ра ич ко ви ће во Великодвориште–ГосподарлоповаК. Фун ке; со ци јал ни 
мо ти ви и про бле ми у од ра ста њу: Ки шов Дечакипас – Цан ка ро ва Де се ти ца–Г. Олу јић, Селоизнадоблака – Ко ла ро вљев ро ман Агии
Ема – Гли ши ће ва Првабразда; ро до љу бље: Ду шан Ва си љев, Домовина или Алек са Шан тић, Мојаотаџбина – на род не еп ске пе сме о Не
ма њи ћи ма и Мр њав че ви ћи ма; са вре ме но де тињ ство: Трај ко ви ће ва пе сма Кадкњигебудуумоди – ро ман АгииЕма – Г. Олу јић Црвена
жаба; де тињ ство у про шло сти: Ну ши ће ви Хајдуци – Тве но ви ДоживљајиТомаСојера/ДоживљајиХаклберијаФина– Ми лан ко ви ће ве 
Успомене,доживљаји,сазнања – Ки шов Дечакипас – Ра ич ко ви ће во Великодвориште – Ћо пи ћев ПоходнаМјесец – Гли ши ће ва Пр ва
бразда; де тињ ство ве ли ких на уч ни ка и пи са ца: о Ни ко ли Те сли – Ми лан ко ви ће ве Успомене,доживљаји,сазнања; љу бав пре ма на у ци и 
књи жев но сти: Д. Об ра до вић, Ољубавипреманауци(по по тре би при ла го ди ти уз ра сту уче ни ка) –Алек си ће ве при че Музикатражиуши 
или Когасетичекакоживеприче– Ми лан ко ви ће ве Успо ме не,доживљаји,сазнања – Трај ко ви ће ва пе сма Кадкњигебудуумоди; опи си
ва ње: Или ће во Зимскојутро– Да ној ли ће ва Шљива– Ан дри ће ви Мостови–СребрнеплесачицеД. Мак си мо вић – Путовањеупутопис
В. Ог ње но вић; об ра да пор тре та: Чи ча Јор дан – Ми о на – хај ду ци – хо бит Бил бо Ба гинс – ба ка Ема – Том Со јер/Хаклбе ри Фин – Ши пио; 
ху мор и па ро ди ја: Еросоногасвијета – Ну ши ће ви Хајдуци – Ра до ви ћев КапетанЏонПиплфокс; ми то ло ги ја: ми то ло шке на род не лир ске 
пе сме – Ршу мо ви ће ва об ра да грч ких ми то ва у књи зи УјдурмеизврчкеизантичкеГрчке; аван ту ре: Де фо овРобинсонКрусо – про за М. 
Пе тро ви ћа Ала са о гу са ри ма, пи ра ти ма и пу то ва њу на „Ро бин со но во” остр во – Ра до ви ћев КапетанЏонПиплфокс– Тве но ви Доживљаји
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ТомаСојера/ДоживљајиХаклберијаФина.На ве де ни при ме ри по ка зу ју ка ко се исти текст мо же по ве зи ва ти са дру ги ма на раз ли чи те на
чи не, пре ма раз ли чи тим мо ти ви ма или то ну при по ве да ња.

Књи жев на де ла ко ја су до жи ве ла екра ни за ци ју (Хајдуци,АгииЕма, ДоживљајиТомаСојера, Хобит, РобинсонКрусо,Господарло
пова) мо гу по слу жи ти за ком па ра тив ну ана ли зу и уоча ва ње раз ли ке из ме ђу књи жев не и филм ске (адап ти ра не, из ме ње не) фа бу ле и из ра за, 
чи ме уче ни ци мо гу до ћи до за кључ ка о при ро ди два ме ди ја и раз ви ја ти сво ју ме диј ску пи сме ност. Уче ни ци се мо гу упу ти ти и на дру ге 
фил мо ве са слич ном те ма ти ком (деч је аван ту ре или аван ту ре у фан та стич ном све ту, од ра ста ње уса мље ног де те та и сл.) и до дат но по ве за
ти об ра ду јед не те мат скомо тив ске це ли не. 

Са по је ди ним еле мен ти ма ме диј ске пи сме но сти уче ни ке тре ба упо зна ти та ко ђе кроз ко ре ла ци ју: по јам деч ји ча со пис упо зна ти на 
кон крет ном тек сту из ча со пи са по из бо ру (са др жај тек ста тре ба да бу де у ве зи са лек ти ром); по јам ра дио упо зна ти уз об ра ду тек ста Ка
петанЏонПиплфокс Ду шка Ра до ви ћа. 

По ред ко ре ла ци је ме ђу тек сто ви ма, нео п ход но је да на став ник ус по ста ви вер ти кал ну ко ре ла ци ју. На став ник мо ра би ти упо знат са 
са др жа ји ма српскогјезика прет ход них раз ре да ра ди по што ва ња прин ци па по ступ но сти и си сте ма тич но сти.

На став ник, та ко ђе, тре ба да по зна је са др жа је пред ме та при ро да и дру штво за 3. и 4. раз ред (при мер: при ли ком об ра де прет ко сов
ских пе са ма у увод ном де лу ча са или при ли ком мо ти ва ци је, уче ни ке тре ба под се ти ти на оно што су учи ли о Не ма њи ћи ма и Мр њав че ви
ћи ма из овог пред ме та...).

Хо ри зон тал ну ко ре ла ци ју на став ник ус по ста вља, пре све га, са на ста вом исто ри је, ли ков не кул ту ре, му зич ке кул ту ре, вер ске на ста ве 
и гра ђан ског вас пи та ња.

Уво ђе ње уче ни ка у свет књи жев но сти, али и оста лих, тзв. не књи жев них тек сто ва (по пу лар них, ин фор ма тив них), пред ста вља из у
зет но сло жен на став ни за да так. Упра во на овом ступ њу шко ло ва ња сти чу се основ на и вр ло зна чај на зна ња, уме ња и на ви ке од ко јих ће 
за ви си ти уче нич ка књи жев на кул ту ра, али и естет ске ком пе тен ци је. Уче ни ци тре ба да раз у ме ју фик ци о нал ну при ро ду књи жев ног де ла и 
ње го ву ауто ном ност (од но сно да пра ве раз ли ку из ме ђу лир ског су бјек та и пе сни ка, при по ве да ча и пи сца), као и чи ње ни цу да књи жев но 
де ло об ли ку је јед ну мо гу ћу сли ку ствар но сти.

При об ра ди тек ста при ме њи ва ће се у ве ћој ме ри је дин ство ана ли тич ких и син те тич ких по сту па ка и гле ди шта. У скла ду са ис хо ди ма, 
уче ни ке тре ба на ви ка ва ти да сво је ути ске, ста во ве и су до ве о књи жев ном де лу по дроб ни је до ка зу ју чи ње ни ца ма из са мо га тек ста и та ко 
их оспо со бља ва ти за са мо ста лан ис каз, ис тра жи вач ку де лат ност и за у зи ма ње кри тич ких ста во ва.

Про у ча ва ње књи жев но у мет нич ког де ла у на ста ви је сло жен про цес ко ји за по чи ње на став ни ко вим и уче ни ко вим при пре ма њем (мо
ти ви са ње уче ни ка за чи та ње, до жи вља ва ње и про у ча ва ње умет нич ког тек ста, чи та ње, ло ка ли зо ва ње умет нич ког тек ста, ис тра жи вач ки 
при прем ни за да ци) за ту ма че ње де ла, сво је нај про дук тив ни је ви до ве до би ја у ин тер пре та ци ји књи жев ног де ла на на став ном ча су, а у об
ли ци ма функ ци о нал не при ме не сте че них зна ња и уме ња на ста вља се и по сле ча са: у про дук тив ним об на вља њи ма зна ња о об ра ђе ном на
став ном гра ди ву, у по ред бе ним из у ча ва њи ма књи жев но у мет нич ких де ла и ис тра жи вач коин тер пре та тив ним при сту пи ма но вим књи жев
но у мет нич ким оства ре њи ма. Сре ди шње ета пе про це са про у ча ва ња књи жев но у мет нич ког де ла у на ста ви је су ме то до ло шко и ме то дич ко 
за сни ва ње ин тер пре та ци је и ње но раз ви ја ње на на став ном ча су. 

Об ра да књи жев ног де ла тре ба да бу де прот ка на ре ша ва њем про блем ских пи та ња ко ја су под стак ну та тек стом и умет нич ким до жи
вља ва њем. Мно ги тек сто ви, а по го то ву од лом ци из де ла, у на став ном по ступ ку зах те ва ју уме сну ло ка ли за ци ју, че сто и ви ше стру ку. Си
ту и ра ње тек ста у вре мен ске, про стор не и дру штве ноисто риј ске окви ре, као и оба ве ште ња о бит ним са др жа ји ма ко ји прет хо де од лом ку 
– све су то усло ви без ко јих се у број ним слу ча је ви ма текст не мо же ин тен зив но до жи ве ти и пра вил но схва ти ти. 

При ли ком ту ма че ња тек ста уче ни ке тре ба на ви ка ва ти да сво је ути ске, ста во ве и су до ве о књи жев ном де лу по дроб ни је до ка зу ју чи
ње ни ца ма из са мо га тек ста и та ко их оспо со бља ва ти за са мо ста лан ис каз, ис тра жи вач ку де лат ност и за у зи ма ње кри тич ких ста во ва, уз 
ува жа ва ње ин ди ви ду ал ног раз у ме ва ња сми сла књи жев ног тек ста и ис ка зи ва ње раз ли чи тих ста во ва.

У на став ној ин тер пре та ци ји књи жев но у мет нич ког де ла об је ди ња ва ју ћи и син те тич ки чи ни о ци мо гу би ти: умет нич ки до жи вља ји, 
тек стов не це ли не, бит ни струк тур ни еле мен ти (те ма, мо ти ви, пе снич ке сли ке, фа бу ла, од но сно си же, књи жев ни ли ко ви, сми сао и зна че ње 
тек ста, мо ти ва ци о ни по ступ ци, ком по зи ци ја), фор ме при по ве да ња (об ли ци из ла га ња), је зич костил ски по ступ ци и ли те рар ни (књи жев но
у мет нич ки) про бле ми.

Књи жев но те о риј ске пој мо ве уче ни ци ће упо зна ва ти уз об ра ду од го ва ра ју ћих тек сто ва и по мо ћу освр та на прет ход но чи та лач ко ис
ку ство. У про гра му ни су на ве де ни пој мо ви и вр сте књи жев них де ла пред ви ђе ни за усва ја ње у прет ход ним раз ре ди ма пр вог основ но школ
ског ци клу са, али се оче ку је ће се на став ник на сло ни ти на сте че но зна ње уче ни ка, об но ви ти га и про ду би ти на при ме ри ма, сход но ста ри
јем уз ра сту. Та кав слу чај је са стил ским фи гу ра ма (по ре ђе њем (ком па ра ци јом) и пер со ни фи ка ци јом) ко је се усва ја ју у тре ћем и че твр том 
раз ре ду; пој му при по ве да ња и об ли ци ма ка зи ва ња у еп ском књи жев ном де лу (ди ја лог, мо но лог, опи си ва ње)...

Је зич костил ским из ра жај ним сред стви ма при ла зи се с до жи вљај ног ста но ви шта; по ла зи ће се од иза зва них умет нич ких ути са ка и 
есте тич ке су ге сти је, па ће се по том ис тра жи ва ти њи хо ва је зич костил ска усло вље ност. 

То ком об ра де књи жев них де ла, као и у окви ру го вор них и пи сме них ве жби, на сто ја ће се да уче ни ци от кри ва ју што ви ше осо би на, 
осе ћа ња и ду шев них ста ња по је ди них ли ко ва, као и да из ра жа ва ју сво је ста во ве о по ступ ци ма ли ко ва. 

При ли ком по ве зи ва ња књи жев них (фик ци о нал них), гра нич них, од но сно не фик ци о нал них тек сто ва (пу то пи сна и ауто би о граф ска 
про за) и не књи жев них тек сто ва (ен ци кло пе ди је, реч ни ци, ча со пи си и сл.), тре ба ре а ли зо ва ти ис хо де ве за не за уоча ва ње раз ли ке из ме ђу 
фик ци о нал не и не фик ци о нал не књи жев но сти (за сно ва не на лич ном све до че њу и про вер љи вим по да ци ма), као и књи жев ног и не књи жев
ног тек ста и упу ћи ва ти уче ни ка да уви де раз ли ку у књи жев ном по ступ ку из ме ђу на ве де них вр ста.

Иако уче ник усва ја пој мо ве на род не и аутор ске бај ке у прет ход ним раз ре ди ма, са да тре ба да бу де у ста њу да де таљ ни је по зна је од ли
ке на род не бај ке и ње не раз ли ке у од но су на аутор ску бај ку (ком по зи ци ја, (не)по сто ја ње сте ре о тип ног по чет ка и за вр шет ка, ли ко ви – чо
век као глав ни лик на род не бај ке и жи во ти ње и нат при род на би ћа као ју на ци аутор ске бај ке, по ре ме ћај рав но те же као узрок по тра ге ју на
ка у на род ној бај ци/по тра га за иден ти те том и жи вот ном сре ћом у аутор ској бај ци, ко ри шће ње (и из ме на) мо ти ва на род не бај ке у аутор ској 
бај ци), као и у од но су на драм ску или сцен ску бај ку (адап та ци ја мо ти ва, од но сно при ла го ђа ва ње рад ње драм ском об ли ку). Та ко ђе, уче ник 
тре ба да уоча ва раз ли ке у осо бе но сти ма на род не и умет нич ке но ве ле на при ме ри ма из лек ти ре. За го нет ке и по сло ви це уво де се у на ста ву 
срп ског је зи ка и књи жев но сти од пр вог раз ре да, па се зна ња о овим вр ста ма об на вља ју и про ши ру ју. Исто ва жи и за при чу о жи во ти ња ма 
и ње ну ди стинк ци ју у од но су на ба сну – на став ник се на сла ња на зна ње из пр вог ци клу са обра зо ва ња, об на вља га и про ши ру је.

Ис хо ди ве за ни за на став ну област књи жев ност за сно ва ни су на чи та њу. Kроз чи та ње и ту ма че ње књи жев них де ла уче ник раз ви ја 
чи та лач ке ком пе тен ци је ко је под ра зу ме ва ју не са мо ис тра жи вач ко по сма тра ње и сти ца ње зна ња о књи жев но сти већ под сти чу и раз ви ја
ју емо ци о нал но и фан та зиј ско ужи вља ва ње, има ги на ци ју, естет ско до жи вља ва ње, бо га те асо ци ја тив не мо ћи, умет нич ки сен зи би ли тет, 
кри тич ко ми шље ње и из гра ђу ју мо рал но про су ђи ва ње. Ра зни об ли ци чи та ња су основ ни пред у слов да уче ни ци у на ста ви сти чу са зна ња 
и да се успе шно уво де у свет књи жев ног де ла. У пе том раз ре ду не гу је се, пре све га, до жи вљај но чи та ње, а уче ни ци се по ступ но уво де у 
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ис тра жи вач ко чи та ње (чи та ње пре ма ис тра жи вач ким за да ци ма, чи та ње из раз ли чи тих пер спек ти ва и сл.) и оспо со бља ва ју да ис ка жу свој 
до жи вљај умет нич ког де ла, уви де еле мен те од ко јих је де ло са чи ње но и раз у ме ју њи хо ву уло гу у из град њи све та де ла.

ЈЕ ЗИК 

У на ста ви је зи ка уче ни ци се оспо со бља ва ју за пра вил ну усме ну и пи са ну ко му ни ка ци ју стан дард ним (књи жев ним) срп ским је зи
ком. Оту да зах те ви у овом про гра му ни су усме ре ни са мо на усва ја ње је зич ких пра ви ла и гра ма тич ке нор ме, већ и на раз у ме ва ње њи хо ве 
функ ци је и пра вил ну при ме ну у усме ном и пи сме ном из ра жа ва њу. 

Ка да се у са др жа ји ма про гра ма на во де на став не је ди ни це ко је су уче ни ци већ об ра ђи ва ли у ни жим раз ре ди ма, под ра зу ме ва се да се 
сте пен усво је но сти и спо соб ност при ме не ра ни је об ра ђе ног гра ди ва про ве ра ва, а по на вља ње и уве жба ва ње на но вим при ме ри ма прет хо
ди об ра ди но вих са др жа ја, чи ме се обез бе ђу је кон ти ну и тет ра да и си сте ма тич ност у по ве зи ва њу но вог гра ди ва са по сто је ћим зна њи ма.

Ну жно је да на став ник увек има на уму пре суд ну уло гу уме сних и си сте мат ских ве жба ња, од но сно да на став но гра ди во ни је усво
је но док се до бро не уве жба. То зна чи да ве жба ња мо ра ју би ти са став ни чи ни лац об ра де на став ног гра ди ва, при ме не, об на вља ња и утвр
ђи ва ња зна ња. 

Граматика

Основ ни про грам ски зах тев у на ста ви гра ма ти ке је сте да се уче ни ци ма је зик пред ста ви и ту ма чи као си стем. Ни јед на је зич ка по ја ва 
не би тре ба ло да се из у ча ва изо ло ва но, ван кон тек ста у ко јем се оства ру је ње на функ ци ја (у сва кој по год ној при ли ци мо гу се зна ња из гра
ма ти ке ста ви ти у функ ци ју ту ма че ња тек ста, ка ко умет нич ког та ко и на уч но по пу лар ног). Је дан од из ра зи то функ ци о нал них по сту па ка у 
на ста ви гра ма ти ке је су ве жба ња за сно ва на на ко ри шће њу при ме ра из не по сред не го вор не прак се, што на ста ву гра ма ти ке при бли жа ва жи
вот ним по тре ба ма у ко ји ма се при ме ње ни је зик по ја вљу је као све стра но мо ти ви са на људ ска ак тив ност. Је зич ке по ја ве не тре ба на во ди ти 
ни ти при ка зи ва ти као изо ло ва не (нпр. не по ве за не ре чи и сми са о но не ко ре спон дент не ре че ни це), већ их увек ва ља кон тек сту а ли зо ва ти 
ве зи ва њем за го вор не си ту а ци је у ко ји ма се мо гу ја сно пре по зна ти, из дво ји ти и об ја сни ти њи хо ве ка рак те ри сти ке и функ ци је.

На став ни при ступ па де жи ма и ве жбе усме ре не на утвр ђи ва ње зна ња о упо тре би пра вил них об ли ка имен ских ре чи тре ба по ве зи ва ти 
с од сту па њи ма од књи жев ног је зи ка, ко ле ба њи ма и ти пич ним гре шка ма ко је се ја вља ју у усме ном и пи сме ном из ра жа ва њу уче ни ка. Сто
га се са др жај ве жба ња па де жа у на ста ви мо ра од ре ђи ва ти на осно ву кон ти ну и ра ног пра ће ња је зич ког ис по ља ва ња уче ни ка (нпр. то ком 
ди ја ло га на ча су, а та ко ђе и на при ме ри ма из до ма ћих и пи сме них за да та ка уче ни ка). Та ко ће на ста ва је зи ка би ти у функ ци ји оспо со бља
ва ња уче ни ка за пра вил но ко му ни ци ра ње са вре ме ним књи жев ним срп ским је зи ком. 

Об ра да пред ло га не мо же се сма тра ти окон ча ном на јед ном ча су, ука зи ва њем на њи хо ву не про мен љи вост, већ основ на зна ња тре ба 
по ступ но про ши ри ва ти то ком об ра де па де жа, и то на во де ћи нај фре квент ни је при ме ре и њи хо ву ти пич ну упо тре бу. Исто ва жи и за при ло
ге, чи ју по де лу по зна че њу тре ба по ве за ти са при ло шким од ред ба ма, а функ ци ју по ка зи ва ти у ре че ни ци и у тек сту. И про мен љи ве вр сте 
ре чи тре ба по ве зи ва ти са њи хо вим ти пич ним функ ци ја ма у ре че ни ци да би уче ни ци уочи ли реч као је ди ни цу на мор фо ло шком и син так
сич ком ни воу. 

Правопис

Пра во пи сна пра ви ла се усва ја ју пу тем си сте мат ских ве жба ња (пра во пи сни дик та ти, ис прав ка гре ша ка у да том тек сту, те сто ви са пи
та њи ма из пра во пи са итд.). У окви ру пра во пи сних ве жби по жељ но је по вре ме но укљу чи ти и пи та ња ко ји ма се про ве ра ва гра фи ја (пи са на 
сло ва: ве ли ко и ма ло ћи ри лич ко Ћ, Ђ; ве ли ко и ма ло ла ти нич ко Ђ, ве ли ко Г, С, Ш итд.).

Та ко ђе, тре ба под сти ца ти уче ни ке да са ми уоча ва ју и ис пра вља ју пра во пи сне гре шке у СМС ко му ни ка ци ји, као и у раз ли чи тим ти
по ви ма ко му ни ка ци је пу тем ин тер не та.

По ред то га, уче ни ке тре ба упу ћи ва ти на слу же ње пра во пи сом и пра во пи сним реч ни ком (школ ско из да ње). По жељ но је да на став ник 
до но си при ме рак Правописа на час кад год се об ра ђу ју пра во пи сне те ме (та ко би мо гао по је ди нач но уче ни ци ма за да ва ти да про на ђу реч 
у пра во пи сном реч ни ку и од ре де њен пра ви лан об лик или пра вил но пи са ње).

Oртоепијa

На став ник стал но тре ба да ука зу је на ва жност пра вил ног го во ра, ко ји се не гу је спро во ђе њем од ре ђе них ор то еп ских ве жби. Ор то
еп ске ве жбе не тре ба ре а ли зо ва ти као по себ не на став не је ди ни це, већ уз од го ва ра ју ће те ме из гра ма ти ке: нпр. уоча ва ње ме ста ак цен та у 
ре чи мо же се по ве за ти са об ра дом и утвр ђи ва њем зна ња о па де жи ма (име ни це време,раме,темеи сл. у ге ни ти ву јед ни не и но ми на ти ву 
мно жи не не ма ју ак це нат на истом сло гу итд.); ре че нич на ин то на ци ја мо же се с јед не стра не по ве за ти са пра во пи сом, а са дру ге са син
так сом итд. Уз ко ри шће ње аудио сни ма ка, уче ни ке тре ба на ви ка ва ти да пре по зна ју, ре про ду ку ју и усво је пра вил но ак цен то ван го вор, а у 
ме сти ма где се од сту па од ак це нат ске нор ме, да раз ли ку ју стан дард ни ак це нат од сво га ак цен та, тј. од ди ја ле кат ске ак цен ту а ци је. 

Не ке ор то еп ске ве жбе мо гу се спро во ди ти и уз од го ва ра ју ће те ме из књи жев но сти: нпр. ар ти ку ла ци ја се мо же ве жба ти из го ва ра њем 
бр за ли ца, он да ка да се оне об ра ђу ју као део на род ног ства ра ла штва; ак це нат ре чи, тем по, ри там, ре че нич на ин то на ци ја и па у зе мо гу се 
ве жба ти гла сним чи та њем од ло ма ка из из бор не лек ти ре (по из бо ру на став ни ка или уче ни ка) итд. Као ор то еп ску ве жбу тре ба спро во ди ти 
и го во ре ње на па мет на у че них од ло ма ка у сти ху и про зи (уз по моћ ауди тив них на став них сред ста ва).

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Раз ви ја ње је зич ке кул ту ре је дан је од нај ва жни јих за да та ка на ста ве ма тер њег је зи ка. Ова на став на област, иако је про грам ски кон
сти ту и са на као по себ но под руч је, мо ра се по ве зи ва ти с об ра дом књи жев них тек сто ва као ре пре зен та тив них обра за ца из ра жа ва ња, а та
ко ђе и са на ста вом гра ма ти ке и пра во пи са. Исто та ко, об ра да књи жев ног тек ста и рад на гра ма ти ци и пра во пи су књи жев ног је зи ка мо ра 
укљу чи ва ти и са др жа је ко ји до при но се не го ва њу кул ту ре усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња.

Је зич ка кул ту ра се не гу је спро во ђе њем лек сич косе ман тич ких и стил ских ве жби, ко је има ју за циљ бо га ће ње реч ни ка и раз ви ја ње 
спо соб но сти и ве шти не из ра жа ва ња. Све вр сте тих ве жба ња, чи ји је циљ раз ви ја ње је зич ког ми шље ња, из во де се на тек сту или у то ку 
го вор них ве жби.

Ка да су у пи та њу до ма ћи за да ци, пре по ру чу је се да се че ти ри за дат ка пи шу ћи ри ли цом, а че ти ри ла ти ни цом (на из ме нич но). Го ди
шње се ра ди че ти ри школ ска пи сме на за дат ка – по два у сва ком по лу го ди шту (је дан час за из ра ду за дат ка и два за ана ли зу и пи са ње по
бољ ша не вер зи је са ста ва). Школ ске пи сме не за дат ке тре ба ло би пи са ти ћи ри ли цом, а два ис прав ка ла ти ни цом. 
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При ли ком ре а ли за ци је про гра ма пред ме та српскијезикикњижевност на став ни ци тре ба да ко ри сте и са вре ме не тех но ло ги је (нпр. 
ви деобим, па мет ну та блу и сл.). Оса вре ме њи ва ње ча со ва мо же се по сти ћи и ко ри шће њем елек трон ских уџ бе ни ка и дру гих на став них 
сред ста ва.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Пра ће ње и вред но ва ње ре зул та та на пре до ва ња уче ни ка је у функ ци ји оства ри ва ња ис хо да, а за по чи ње ини ци јал ном про це ном до
стиг ну тог ни воа зна ња. Сва ки на став ни час и сва ка ак тив ност уче ни ка је при ли ка за фор ма тив но оце њи ва ње, од но сно ре ги стро ва ње на
прет ка уче ни ка и упу ћи ва ње на да ље ак тив но сти. 

Фор ма тив но вред но ва ње је са став ни део са вре ме ног при сту па на ста ви и под ра зу ме ва про це ну зна ња, ве шти на, ста во ва и по на ша ња, 
као и раз ви ја ња од го ва ра ју ће ком пе тен ци је то ком на ста ве и уче ња. Ре зул тат ова квог вред но ва ња да је по врат ну ин фор ма ци ју и уче ни ку и 
на став ни ку о то ме ко је ком пе тен ци је су усво је не, а ко је ни су, као и о ефи ка сно сти од го ва ра ју ћих ме то да ко је је на став ник при ме нио ра ди 
оства ри ва ња ци ља. Ре зул та ти фор ма тив ног вред но ва ња на кра ју на став ног ци клу са тре ба да бу ду ис ка за ни и број ча ном оце ном. 

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња, пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник, по ред по стиг ну ћа 
уче ни ка, кон ти ну и ра но пра ти и вред ну је вла сти ти рад. Све што се по ка же до брим и ефи ка сним, на став ник ће ко ри сти ти и да ље у сво јој 
на став ној прак си, а оно што бу де про це ње но као не до вољ но де ло твор но, тре ба ло би уна пре ди ти.

МАТЕРЊИЈЕЗИЦИПРИПАДНИКАНАЦИОНАЛНИХМАЊИНА

БОСАНСКИЈЕЗИК

Na ziv pred me ta BOSANSKIJEZIK
Cilj Cilj na sta ve i uče nja bosanskogajezikaje raz vi ja nje spo sob no sti i vje šti ne upo tre be je zi ka u raz li či tim ži vot nim, sva ko dnev nim ko mu ni ka cij skim si tu a ci ja ma, 

raz vi ja nje či ta lač ke pi sme no sti i kul tu re, is tra ži va nje is ku stva i ide ja knji žev no sti, po ti ca nje i vred no va nju vla sti to ga stva ra la štva i stva ra la štva dru go ga, te ra zu
mi je va nje tek sta u raz li či tim kul tur nim, me đu kul tur nim i dru štve nim kon tek sti ma.

Raz red peti
Go di šnji fond ča so va 180časova

OBLAST/ТЕМА ISHODI
Po za vr še noj te mi/obla sti učenik će biti u stanju da: SADRŽAJI

KNJI ŽEV NOST

– od re đu je knji žev ni rod i knji žev nu vr stu;
– uoča va obi ljež ja lir ske na rod ne pje sme;
– raz li ku je ep sku od lir ske pje sme na te me lju su pro sta vlja nja do ga
đa ja ili do ži vlja ja;
– upo zna je se s usme nom knji žev nom i hi sto rij skom ba šti nom;
– raz vi ja svi jest o op stoj no sti na ro da i na ci o nal nih i kul tur nih vri
jed no sti (do mo lju blje, ju na štvo, hra brost, vjer nost, obi ča ji, tra di ci ja) 
ko je ka rak te ri zi ra ju ju na ci opje va ni u usme nim ep skim i lir skim pje
sma ma;
– uoča va lir ske sli ke, mo ti ve i stal na iz ra žaj na sred sta va u na rod noj 
knji žev no sti;
– pre po zna je osnov na osje ća nja iz ra že na u pje smi;
– ana li zi ra kom po zi cij ske ele men te lir ske pje sme (stro fa, stih); ep
skog dje la u sti hu i u pro zi (di je lo vi fa bu le – po gla vlje, epi zo da; 
stih); dram skog dje la (čin, sce na, po ja va);
– ot kri va lir ske sli ke, mo ti ve, po en tu pje sme; stil skoiz ra žaj na sred
stva u po e zi ji;
– uoča va li ko ve i mo ti ve u baj ci;
– po sje du je sa mo stal nost u ana li zi ba sne, nje nog pre ne se nog smi sla 
i po u ke;
– raz li ku je poj mo ve: pje snik, lir ski su bjekt, pri po vje dač i pi sac;
– raz li ku je ob li ke ka zi va nja;
– od re đu je te mu i ide ju knji žev no ga dje la;
– uoča va glav ne i spo red ne mo ti ve;
– uoča va oso bi ne li ko va;
– ana li zi ra li ko ve ko ri ste ći se na vo di ma iz tek sta;
– stečena znanja i iskustva iz pročitanih književnih djela primjenjuje 
u svakodnevnim situacijama;

LIRIKA

Kniževniterminiipojmovi
Po jam na rod ne knji žev no sti. Vr ste autor ske i na rod ne lir ske pje sme: 
lju bav ne pje sme, uspa van ke, sev da lin ke, opi sne (de skrip tiv ne) pje
sme.
Vr ste stro fe pre ma bro ju sti ho va u lir skoj pje smi: di stih, ka tren.
Po jam i vr ste ri me.
Od li ke lir ske po e zi je: opi si va nje, pej zaž.
Pje snik i lir ski su bjekt.
Stil ske fi gu re: epi tet, sim bol, me ta fo ra, 
per so ni fi ka ci ja, hi per bo la.
Lektira
1.Đevojkajeružubrala, na rod na lir ska pje sma
2.PoTaslidžipalamagla, sev da lin ka
3.Bulbulmipjeva, sev da lin ka
4.Spavajsine, na rod na uspa van ka
5.Uspavanka, rom ska na rod na pje sma
6.Prvisnijeg, Osman Đi kić
7.Srebrnačesma, Dže ma lu din La tić
8.Svici, Ka sim De ra ko vić
9.Kućukućomčinedjeca, Mu hi din Ša rić
10.Dajamogudrvobiti, Oton Žu pan čić
11.Šašavapesma, Mi ro slav An tić

ЕPIКА
Književniterminiipojmovi
Vr ste ep skih dje la u sti hu i pro zi: na rod na ep ska pje sma, na rod na 
baj ka, na rod na ba sna, ša lji va na rod na pri ča, na rod ne umo tvo ri ne, 
pri po vi jet ka, no ve la, autor ska baj ka, ro man.
Vr sta sti ha pre ma bro ju slo go va: de se te rac.
Stil ske fi gu re: hi per bo la,ono ma to pe ja, me ta fo ra.
Pi sac i pri po vje dač.
Ob li ci ka zi va nja: opi si va nje, lir ski opis, re tro spek ci ja, pri po vi je da nje 
u pr vom i tre ćem li cu, di ja log.
Fa bu la, epi zo de i po gla vlja (gla ve).
Lektira
1.MujoHrnjicaženibrataHalila, na rod na ep ska pje sma
2.ĐerzelezAlijaivila, na rod na ep ska pje sma
3.Bajkaoprstenu, na rod na baj ka
4.Mušicaivo, na rod na ba sna
5.Putnikigostioničar, ša lji va na rod na pri ča
6. Iz bor krat kih na rod nih umo tvo ri na
7.Vodenicvjetovi, Ah met Hro ma džić (autor ska baj ka)
8.Majka, Zi ja Di zda re vić
9.Hrt, Ća mil Si ja rić
10.Sijelomudraca, Ne džad Ibri ši mo vić
11.Nikoiništa, Ali ja Isa ko vić
12.Trilicamogaoca, Ri zo Dža fić
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13.Velikipljusak, Ha san Ki kić
14.Majstorije, Advan Ho zić
15.Petzrelihkrušaka, Vi li jam Sa ro jan

DRAMA
Književniterminiipojmovi
Osnov ne od li ke dra me.
Ele men ti dram skog dje la (čin, sce na, po ja va).
Dram ske vr ste: ra dio dra ma, igro kaz, skeč.

Lektira

1.KapetanDžonPiplfoks, Du šan Ra do vić
2.Doksedvojesvađaju,trećisekoristi, Ab du lah Si dran (skeč)
3.Poklon, Advan Ho zić (igro kaz)

NAUČNOPOPULARNIIINFORMATIVNITEKSTOVI
1. Iz bor iz en ci klo pe di ja, an to lo gi ja i ča so pi sa za dje cu
2. Iz bor iz „1000 za što 1000 za to”

DOMAĆALEKTIRA:
1.Baštasljezoveboje, Bran ko Ćo pić (pri po vi jet ka)
2.RobinzonKruso, Da niel De fo (ro man)
3.DoživljajiTomaSojera, Mark Tven
4.Romanonovčiću, Ke mal Mah mu te fen dić (ro man)
5.Lesisevraćakući, Erih Najt (ro man)
6.Tajnedjedovogmlina,Baj ru zin Pla njac
7.Mojanevidljivadrugarica, Ze ke ri ja Ta mir

Dopunskiizborlektire
(bi ra ti do tri dje la)

1. Iz bor iz po e zi je Na si he Ka pi džićHa džić
2. Stazaproljeća, Ni ko la Mar tić
3. Knjiga, Ivo An drić
4. Ulicadivljihkestenova, Da ni lo Kiš
5. Vučjagora, Sa fet Si ja rić
6. Hobit, Dž.R.R. Tol kin
7. Brodnavidiku, Ali ja Du bo ča nin
8. 20000miljapodmorem, Žil Vern (ro man)
9. Guliverovaputovanja, Džo na tan Svift
10. Čudooddjeteta, Advan Ho zić (iz bor)
11. DječakAron, Isak Samokovlija

JE ZIK

Gra ma ti ka
(morfologija, 

sintaksa)

– raz li ku je ri je či kao lek si ko lo ške je di ni ce;
– uoča va raz li ku iz me đu osnov nog i pre ne se nog zna če nje ri je či na 
jed no stav nim pri mje ri ma;
– raz li ku je pro mje nji ve od ne pro mjenj vih ri je či;
– raz li ku je imen ske ri je či pre ma vr sti i zna če nju;
– raz li ku je ka te go ri je ro da, bro ja, pa de ža u ve zi sa imen skim ri je
či ma;
– pre po zna je pa de že u nji ho vim osnov nim zna čenj skim ulo ga ma;
– zna pro na ći pa dež u re če ni ci, pra vil no upo tri je bi ti pa de žni ob lik 
u pi sa nju;
– pre po zna je iste ob li ke ri je či u raz li či tim pa de ži ma;
– raz li ku je ka te go ri je li ca, ro da, bro ja u ve zi sa gla go li ma;
– pre po zna je gla gol ske ob li ke u svom osnov nom zna če nju;
– raz li ku je glav ne i za vi sne re če nič ne članovе (u ti pič nim pri mje
ri ma);

Ri je či kao lek si ko lo ške je di ni ce; osnov no i pre ne se no zna če nje ri
je či.
Vr ste ri je či: pro mje nji ve (ime ni ce, za mje ni ce, pri dje vi, bro je vi, gla
go li) i ne pro mje nji ve (pri lo zi, pri je dlo zi, uz vi ci, ve zni ci i ri ječ ce).
Ime ni ce: zna če nje i vr ste (kon kret ne i ap strakt ne; vla sti te, op će (za
jed nič ke), zbir ne, gra div ne, mi sa o ne, broj ne i gla gol ske).
Pro mje na ime ni ca (de kli na ci ja); gra ma tič ka osno va, na sta vak za ob
lik, po jam pa de ža.
Pa de ži – osnov ne funk ci je i zna če nja: no mi na tiv (gra ma tič ki su
bjekt), ge ni tiv (pri pa da nje i dio ne če ga), da tiv (cilj kre ta nja i na mje
na), aku za tiv (pra vi objekt), vo ka tiv (do zi va nje i skre ta nje pa žnje), 
in stru men tal (dru štvo i sred stvo), lo ka tiv (mje sto).
Pri dje vi: zna če nje i vr ste (opi sni, pri svoj ni, gra div ni, mje sni i vre
men ski), pro mje na pri dje va, pri djev ski vid, ste pe no va nje pri dje va.
Za mje ni ce – ime nič ke (lič ne i ne lič ne), ne na gla še ni ob li ci lič nih za
mje ni ca, za mje ni ca za sva ko li ce se be/se.
Bro je vi: zna če nje i vr ste (glav ni ili osnov ni, red ni i zbir ni).
Gla go li – zna če nje; gla gol ski vid (ne svr še ni i svr še ni); gla gol ski rod 
(pri je la zni, ne pri je la zni i po vrat ni).
Gla gol ski ob li ci – osnov no zna če nje i tvor ba: in fi ni tiv i in fi ni tiv na 
osno va; pre zent i pre zent ska osno va, po moć ni gla go li u pre zen tu 
(na gla še ni i ne na gla še ni ob li ci), rad ni gla gol ski pri djev, per fekt, fu
tur I.
Ne pro mje nji ve ri je či: pri lo zi, pri je dlo zi, uz vi ci, ve zni ci i ri ječ ce.
Re če ni ca – pro sta i slo že na.
Glav ni re če nič ni čla no vi: su bjekt i pre di kat (gla gol ski i imen ski).
Zavisni rečenični članovi: pravi i nepravi objekt; adverbijalne 
odredbe za mjesto, vrijeme, uzrok, način i količinu; atribut i 
apozicija.

Pra vo pis

– do sljed no pri mje nju je pra vo pi snu nor mu u upo tre bi ve li kog slo va, 
sa sta vlje nog i ra sta vlje nog pi sa nja ri je či, uprav nog go vo ra;
– uspje šno se slu ži pra vo pi som i pra vo pi snim rječ ni kom u skla du s 
svo jim uz ra stom;
– zna funk ci je tri tač ke u re če ni ci, pra vil no upo tre blja va za gra du i 
cr ti cu; pra vil no ko ri sti cr tu umje sto na vod ni ka;

Ve li ko slo vo u pi sa nju vi šeč la nih ge o graf skih na zi va, u na zi vi ma in
sti tu ci ja, pred u ze ća, usta no va, or ga ni za ci ja.
Uprav ni i ne u prav ni go vor (mo de li pi sa nja uprav no ga go vo ra); cr ta 
umje sto na vod ni ka u uprav no me go vo ru.
Pi sa nje pri svoj nih pri dje va sa na stav ci ma ski, čki, ški; ov, ev, in; 
pi sa nje su per la ti va pri dje va.
Pi sa nje ri ječ ce neuz gla go le, ime ni ce i pri dje ve; pi sa nje ri ječ ce li.
Zamjenica Vi iz poštovanja.

Or to e pi ja

– go vo ri ja sno po štu ju ći knji žev noje zič ku nor mu;
– pra vil no iz go va ra ri je či vo de ći ra ču na o du ži ni ak cen ta i in to na ci ji;
– tečno i jasno čita književne i neumjetničke tekstove;

Po jam i raz li ko va nje du ži ne ak cen ta.
Iz go va ra nje gla so va Č i Ć.
Gla sno či ta nje raz li či tih vr sta tek sto va.
Intonacija i pauze vezane za interpunkcijske znake.
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JE ZIČ KA KUL TU RA

– ko ri sti raz li či te ob li ke ka zi va nja; de skrip ci ju (por tret i pej zaž), pri
po vi je da nje u 1. i 3. li cu , di ja log;
– zna iz dvo ji ti osnov ne di je lo ve tek sta i or ga ni zi ra ti ih u smi sa o ne 
cje li ne;
– sa sta vlja go vo re ni ili pi sa ni tekst o do ži vlja ju knji žev no ga dje la i 
na te me iz sva ko dnev no ga ži vo ta i svi je ta ma šte iz dva ja ju ći glav ne 
ide je i pra te ći nji hov raz voj;
– pro na la zi eks pli cit no i im pli cit no sa dr ža ne in for ma ci je u jed no
stav ni jem knji žev nom i ne knji žev nom tek stu;

Pre pri ča va nje, pri ča nje opi si va nje – uoča va nje raz li ke iz me đu go vor
nog i pi sa nog je zi ka; pi sa nje pi sma (pri vat no, email), pi sa nje vi je sti.
Bo ga će nje rječ ni ka (si no ni mi, i an to ni mi; ne knji žev ne ri je či i po
zajm lje ni ce – nji ho va za mje na je zič kim stan dar dom).
Teh ni ka iz ra de pi sme nog sa sta va.
Osam do ma ćih pi sme nih za da ta ka.
Četiri školska pismena zadatka.

ME DIJ SKA KUL TU RA
– zna raz li ko va ti film od po zo ri šne pred sta ve, ra dio od TV emi si je. Film i po zo ri šte

Ra dio i TV emi si je
Đacipješaci, Ve fik Ha dži sa li ho vić (do ku men tar ni film)

KO RE LA CI JA SA DRU GIM PRED ME TI MA
Srp ski kao ne ma ter nji je zik
Stra ni je zik
Hi sto ri ja
Mu zič ka kul tu ra
Li kov na kul tu ra
Vjer ska na sta va
Gra đan sko vas pi ta nje

UPUTSTVOZAOSTVARIVANJEPROGRAMA

Bo san ski je zik kao pred met pred sta vlja sin te zu knji žev no ga i je zič ko ga zna nja. Pro gram skoplan ska struk tu ra ovog pred me ta uklju ču je sa dr
ža je na sta ve knji žev no sti sa osno va ma te o ri je knji žev no sti, na sta vu gra ma ti ke, or to gra fi je, or to e pi je, na sta vu kul tu re iz ra ža va nja i na sta vu me dij
ske kul tu re. Sve ove sa dr ža je po ve zu je je zik, on ima obra zov nu, od goj nu, funk ci o nal nu i ko mu ni ka cij sku di men zi ju. 

Na sta va bo san sko ga je zi ka da je te melj na zna nja iz je zi ka i knji žev no sti i te melj nu pi sme nost. Ta zna nja utje ču na uspjeh u uče nju i dru gih 
na stav nih pred me ta. Či ta nje je sred stvo i me to da uče nja, a či ta nje i uče nje su u osno vi ko mu ni ka ci je i sa mi su ko mu ni ka ci ja. Sa mo pi smen čo vjek 
mo že dje lo va ti efi ka sno, ži vje ti sa svr hom i ra do šću, pu no ćom i mu dro šću.

Osnov ni ci lje vi, za da ci, slo že nost i svr ha na sta ve po po je di nim na stav nim pod ruč ji ma tre ba da bu du za sno va ni na usva ja nju osnov nih poj
mo va iz gra ma ti ke, te o ri je i in ter pre ta ci je knji žev no sti, vje žbi usme nog i pi sa nog iz ra ža va nja, stva ra nju vla sti tih tek sto va (pi sa nih sa sta va), te 
ovla da va nju osnov nim ele men ti ma i teh ni ka ma iz film ske i scen ske umjet no sti i me dij ske kul tu re. Pri li kom iz ra de pro gram ske struk tu re vo di lo se 
ra ču na o estet skim, etič kim i na ci o nal nim kri te ri ji ma iz bo ra knji žev nih dje la i pi sa ca što je uzro ko va lo re la tiv no ve ći broj oba ve znih tek sto va za 
či tan ke. Za to je va žno na gla si ti da sa mi na stav ni ci mo gu iz vr ši ti se lek ci ju tek sto va u skla du sa bro jem na stav nih sa ti, ali mo ra mo stal no ima ti na 
umu re pre zen ta tiv nost tek sto va, ka ko bi smo ospo so bi li dje cu za sa mo sta lan pri stup in ter pre ta ci ji umjet nič kog dje la (va žno je uklju či ti dje la ko ja 
pred sta vlja ju raz li či te vr ste i ro do ve).

I. PLA NI RA NJE NA STA VE UČE NJA

Na stav ni pro gram ori jen ti ran je na is ho de. Uče nje i po u ča va nje će, umje sto na sa dr ža je, bi ti usmje re no na is ho de uče nja ko ji upu ću ju na to 
ko ja će zna nja i vje šti ne uče nik usvo ji ti na kra ju škol ske go di ne. Za to će u sre di štu na stav no ga pro ce sa bi ti uče nik, a ne na stav ni sa dr ža ji. Na stav ni
ci će sa mo stal no, ali i u do go vo ru s uče ni ci ma, na te me lju pred lo že nih kri te ri ja, na če la, smjer ni ca i pre po ru ka, te svo ga is ku stva, ana li za i pro cje ne 
oda bi ra ti ka ko će i po mo ću ko jih tek sto va i iz vo ra nji ho vi uče ni ci ostva ri ti is ho de uče nja. Uče ni ci će is tra ži va ti i ot kri va ti ko ri ste ći pret hod no usvo
je na zna nja i is ku stva. To omo gu ća va in di vi du a li za ci ju na sta ve ko ja će ta ko bi ti učin ko vi ti ja i za ni mlji vi ja.

Sa vre me ni od goj noobra zov ni pro ces pre po zna tljiv je po usmje re no sti na uče ni ka. Po mo ću is ho da uče nja pri li kom pla ni ra nja i pro gra mi ra nja 
ak tiv no sti po u ča va nja i uče nja mo gu će je ostva ri ti ta kav pri stup. Pred no sti pri mje ne is ho da uče nja u osnov nom obra zo va nju su broj ne, vred nu je
mo ih u od no su na to šta pru ža ju uče ni ci ma i na stav ni ci ma. Uče ni ci ma po ma žu da shva te šta je to što se od njih oče ku je, do pri no se ra ci o na li za ci ji 
na sta ve i uče nja i omo gu ća va ju (sa mo) pra će nje na pre do va nja. Da ju im kon kret nu pred sta vu o to me šta tre ba zna ti na kra ju re a li za ci je od re đe ne 
te me, cje li ne, pred me ta, raz re da, pa i na kra ju osnov ne ško le. Is ho di uče nja mo gu olak ša ti i pri pre me uče ni ka za pi sa ne i usme ne pro vje re. Pred
sta vlja ju osnov za iz bor na stav nih sa dr ža ja, što na stav ni ku da je slo bo du da u na sta vi ko ri sti raz li či te iz vo re i da uče ni ke upu ću je na to da tra ga ju za 
no vim iz vo ri ma sa zna nja. Pre ci zno de fi ni ra ni is ho di uče nja omo gu ća va ju i lak ši iz bor na sta vih stra te gi ja, me to da i po stu pa ka, či me se olak ša va di
dak tič kome to dič ko kre i ra nje pro ce sa po u ča va nja i uče nja. Osim to ga što is ho di uče nja im pli ci ra ju ak tiv no sti uče ni ka u na sta vi i uče nju, nji ho vom 
pri mje nom mo gu se di fe ren ci ra ti za da ci za vred no va nje uče nič kog iz ra za.

II. OSTVA RI VA NJE NA STA VE I UČE NJA

KNJI ŽEV NOST

Što se ti če knji žev nih tek sto va, u pe to me raz re du či ta ju se ep ske, lir ske pje sme (pej za žne, lju bav ne, sev da lin ke), ba sne, baj ke, ša lji ve na rod ne 
pri če, krat ke na rod ne umo tvo ri ne, no ve le, igro ka zi, ske če vi, dječ ji ro ma ni. 

Knji žev ni tek sto vi su raz vr sta ni po knji žev nim ro do vi ma – li ri ka, epi ka i dra ma. Iz bor dje la za sno van je na prin ci pu pri la go đe no sti uz ra stu.
Broj tek sto va za do ma ću lek ti ru je sma njen. Po pis pred lo že nih knji žev nih tek sto va je okvir ni i neo ba ve zu ju ći, a sa sta vljen je ta ko da nu di 

iz bor an to lo gij skih i sa vre me nih dje la raz li či tih žan ro va (po et ski, pro zni i dram ski tek sto vi) i te ma ti ke pri mje re ne sta ro snoj i spo znaj noj re cep ci ji 
uče ni ka ko ji ma je na mi je njen; na po pi su su i tek sto vi ko ji su se i do sad či ta li, no osvje žen je do dat nom li te ra tu rom. Sva ki na stav nik mo že oda bra ti 
i dje lo ko je ni je na pred lo že nom po pi su ako sma tra da po mo ću nje ga uče ni ci mo gu ostva ri ti ko ji od is ho da. Uče nik će ti je kom ško lo va nja iza bra ti 
naj ma nje je dan tekst ko je ga će mo ći pred sta vi ti i obra zlo ži ti raz lo ge svo ga iz bo ra. Do pun ski iz bor tek sto va do pu šta na stav ni ku ve ću kre a tiv nost 
u do sti za nju is ho da. Sa ovo ga po pi sa na stav nik bi ra naj ma nje dva, a naj vi še tri dje la. U pro gra mu su za stu plje ni i na uč no po pu lar ni i in for ma tiv ni 
tek sto vi.

Pri re a li za ci ji pro gra ma na stav nik tre ba da us po sta vi i ver ti kal nu i ho ri zon tal nu ko re la ci ju. Ver ti kal na ko re la ci ja se od no si na sa dr ža je iz pret hod
nih raz re da, a ho ri zon tal na ko re la ci ja je me đu pred met na, ko ju na stav nik us po sta vlja, pri je sve ga, sa hi sto ri jom, mu zič kom i li kov nom kul tu rom i dr.

Zbog to ga što je pro u ča va nje knji žev noumjet nič kog dje la slo žen pro ces, mo ti vi ra nje uče ni ka mo ra bi ti po čet ni ko rak da bi se u što ve ćoj 
mje ri pri mje nji va lo je din stvo ana li tič kih i sin te tič kih po stu pa ka i gle di šta.
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Pri li kom tu ma če nja tek sta uče ni ke tre ba na vi ka va ti da svo je uti ske, sta vo ve i su do ve o knji žev nom dje lu pot kre plju ju či nje ni ca ma iz sa mo ga 
tek sta. Ta ko će uče ni ci bi ti ospo so blje ni za sa mo stal ni is kaz, is tra ži vač ku dje lat nost i za u zi ma nje kri tič kih sta vo va.

JE ZIK I JE ZIČ KA KUL TU RA

Ko mu ni ka cij skofunk ci o nal ni pri stup po u ča va nju gra ma ti ke po la zi od je zič no ga zna nja ko je sva ko di je te spon ta no usva ja, na te me lju to ga 
je zič ne se spo sob no sti do vo de do vje šti na, na pri mjer da uče nik mo že sa mo stal no sa sta vlja ti tek sto ve: pi sa ti ih i go vo ri ti u skla du sa pra vo pi snim i 
osta lim gra ma tič kim pra vi li ma. Je zič na zna nja usva jat će se na upo treb noj ra zi ni (me ta je zič na zna nja po u ča va ju se na te me lju je zič nih zna nja), što 
zna či da će se, na pri mjer, uče nik ko ri sti ti jed no stav nim i slo že nim gla gol skim ob li ci ma i tač no pi sa ti i go vo ri ti gla gol ske ob li ke, a tek po tom utvr
di ti pra vi la o to me. Pro vje ra vat će se i vr jed no va ti pra vil na upo tre ba, a ne de fi ni ci je gla gol skih ob li ka. Je zič no se gra di vo, da kle, ne uči iz dvo je no 
iz kon tek sta da bi se vr ste ri je či, pa de žni ili gla gol ski ob li ci raz vr sta va li u ta bli ce, ili da bi se u re če ni ci ana li zi ra la slu žba ri je či, ne go da uče nik 
mo že stvo ri ti tekst na stan dard no me bo san sko me je zi ku. Pri stup knji žev no sti usmje ren je na raz vi ja nje či ta lač kih na vi ka i kul tu re či ta nja. Uče ni ci 
će iz ra ža va ti svo je sta vo ve i mi šlje nja o knji žev no me tek stu, a knji žev no te o rij ska zna nja usva jat će s ob zi rom na oda bra ni knji žev ni tekst.

ME DIJ SKA KUL TU RA

Sa po je di nim ele men ti ma me dij ske pi sme no sti uče ni ke tre ba upo zna ti kroz ko re la ci ju: po jam dječ ji ča so pis upo zna ti na kon kret no me tek stu 
iz ča so pi sa po iz bo ru; po jam ra dio upo zna ti kroz ob ra du pred vi đe nog tek sta. Kroz poj mo ve fil ma, ra dio i dje či jeg ča so pi sa uče ni ci se po ste pe no 
uvo de u svi jet me dij ske umjet no sti.

МАЂАРСКИЈЕЗИК

A tantárgy ne ve MAGYARNYELV
Cél A magyar nyelvoktatásának és tanulásának célja, hogy a tanuló ápolja a magyar nyel vet, helyesen használjaa különfelé kommunikációs szituációkban, 

beszédben és írásban; az iro dal mi mű vek olvasása és értel mezése révén fej lessze képze lő e rejét, esztéti kaiművésze ti tudatosságát és ki fe je zőkészségét, kri ti kai 
és erkölcsi ítélőképességét; alap ve tő tájékozottságot sze rez zen az irodalomtörténet és elmélet, az általános és magyar nyelvészet, va la mint a mediális írásbe
liség terén; az interdiszciplinaritás jegyében összefüggésbe hoz za a nyel vet és iro dal mat más művésze ti ágakkal és tudományterüle tek kel; be ve zes se a tanulót 
a tudományos gondolkodásmódba; értéke lje és becsülje a nem ze ti értéke ket és hagyományokat, el fo ga dja a különböző kultúrákat és fej lessze az interkulturális 
kommunikációt; fej lessze a kulcskompetenciákat, amelyek képessé tes zik őt a mi nőségi éle tvi tel re, a munkára és az élet hosszig tartó tanulásra. 

Osztály Ötödik
Évi óraszám 180óra

TERÜLET/ТEMATIKAIEGYSÉG KIMENET
A tematikai egység/terület feldolgozását követően a diák képes lesz: TARTALOM

IRO DAL MI ISME RE TEK

– Fe li sme ri a tan terv ben előírt alap mű vek címét és szer zőjét.
– Fe li sme ri az iro dal mi mű jel lem ző vonásait.
– Meghatározza az iro dal mi mű témáját, fő motívumait és sze re plő it, 
összefoglalja, reprodukálja a cse lekményt.
– Fe li sme ri és megkülönbözteti a prózai és ver ses formákat. 
– Megkülönbözteti a népköltésze tet a műköltészet től, a szépi ro dal mi 
szöveget a nem szépi ro dal mi szövegektől. 
– Fe li sme ri az epi kai, drámai és lírai szövegek beszélőjét. 
Különbséget tesz szer ző és narrátor/lírai én között.
– Különbséget tesz az epi kus közlés alapformái az el beszélés, aleírás 
és a dialógus között. 
– Meg tu dja állapítani a cse lekmény helyét és idejét. 
– Fe li sme ri az idéze tet a szövegben. 
– Fe li sme ri a költői jel zőt, megs zemélyesítést, ha son la tot, metaforát, 
ismétlést, költői kérdést.
– El helyezi a tan terv ben előírt kötelező iro dal mi mű ve ket az alap
ve tő iro dal mi kon tex tu sok ban (magyar iro da lom/világirodalom, régi/
újabb/kortárs, szóbeli/szer zői).
– Képes a következő szépi ro dal mi szövegelemek meghatározására és 
példákkal való illusztrálására: motívum, téma, fa bu la, a cse lekmény 
helye és ide je, fős ze re plő, melléksze re plő stb.
– Az iro dal mi mű vek ben a szövegrészle tek, a hősök és a helyze tek 
alapján fe li sme ri a mű ne met és a mű fajt. 
– Isme ri és meg ne ve zi a következő fo gal ma kat: mon da, mítosz, el
beszélő költemény, dal, tájleíró költemény, bal la da, el beszélés, no
vel la, regény, levél, epis zto la, mesejáték.
– Isme ri és meg ne ve zi a következő fo gal ma kat: me se e lem, me se
for mu la, be ve zetés, kibontakozás, bonyoda lom, te tő pont, megoldás, 
valószerű és valószerűtlen ele mek, kon flik tus. 
– Meg ne ve zi a leírás formáit: személyleírás, tárgyleírás, tájleírás.
– Fe li sme ri és meg ne ve zi a rímfajtákat és a re frént, ha son la tot, me
taforát, megs zemélyesítést, el lentétet, fokozást, hangutánzást és han
gu lat festést.
– Fe li sme ri és értel me zi a tan terv által kötelezően előirányzott 
egysze rű szövegek kon flik tus helyze te it, a hősök jellemvonásait, s 
velük kapcso lat ban megállapít, véleményt formál. 
– A szépi ro dal mi mű vek tu da tos, igényes olvasója. 
– Tis zte li a nem ze ti iro da lom és kultúra hagyományait.
– Képes esztéti kai élmény átélésére.
– Változatos olvasási stratégiákat al kal maz. 
– Tu da to san gyűjt információkat (nyom ta tott, audiovizuális, elek tro
ni kus forrásokból) is ko lai fe la da ta i hoz. 
– Könyvtárba jár és önállóan választ iro dal mi alkotást, képes naplót 
ve zet ni vagy portfóliót összeállítani olvasmányairól.

NÉPKÖLTÉSZET

Feldolgozásraszántszövegek
Kötelezőszövegek
1.Hat különböző tájegységhez kapcsolódó népdal feldolgozása (pl. 
Megizentem (népdal) – Bartók Béla gyűjtése, Úgytetszik,hogy (nép
dal) – Kodály Zoltán gyűjtése)
2. KőmívesKelemenné (népbal la da) 
3. TündérszépIlonaésÁrgyélus
4. H. C. An der sen: Ateáskanna – Andersenhatásaamagyari ro da lo
mra; Atárgymint me se hős (beszámoló);
5. MészölyMiklósegymeséje: Tréfásmese/Akisjátszótársak/Vidám
ésszomorú/Atoronymeséje (mű me se) 
6. Acsodaszarvas (mon da) 

Kiegészítőésajánlottszövegek
1. SzentSzáva (Jung Károly fordítása) – A Szent Szávale gen da ma
gyar iro dal mi kapcso la tai
2. Csáth Géza: BartókBéla (részlet)
3. AzEzeregyéjszakalegszebbmeséiből: Azökörésaszamár/Aha
lászésaszellemvagymásmese
4. Grimmme se: Holleanyó
5. Boldizsár Ildikó: Boszorkányosmesék (egy me se feldolgozása)
6. Berg Ju dit meséi
7. Pi linszky János: Anapszületése
8. Mátyáskirálymegacsókaiföldesúr/SzékkéváltozottJuliska (Pe
na vin Ol ga gyűjtése)/Raf fai Ju dit: Vajdasági történetekMátyás ki
rályról (válogatás).
9. Atordaihasadék (népmon da) 
10. Hiedelemmondák elvarázsolt lényekről, mi ti kus állatokról virá
gokról, lidérc ről, elásott kincsről, kötésről és oldásról, ördögösökről 
stb. – kapcsol ni összehasonlító elemzésként a népmesékhez, míto
szokhoz.

Irodalmialapfogalmak
A szöveg formája: vers, próza.Mű ne mek: líra, epi ka, dráma. 
Műköltészet és népköltészet. Szer ző (költő, író), lírai én, el beszélő. 
Mű fa ji isme re tek: dal, tájleíró költemény, bal la da, me se, mon da, 
anek do ta, el beszélés, regény, levél, mesejáték.
Az ütem hangsúlyos ver selés.Az időmértékes ver selés ala pjai: a rövid 
és hosszú szótag fo gal ma.
Mesetípusok, a népme se jel lem zői. Mesemondás. Me se poéti ka.
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LÍRA

Feldolgozásraszántszövegek
Kötelezőszövegek
1. Kosztolányi Dez ső: Mostanszínestintákrólálmodom
2. Arany János: Családikör
3. We öres Sándor: Balladaháromfalevélről
4. Ne mes Nagy Ágnes: Tavaszifelhők
5. Nagy László: Csodafiúszarvas
6. Do mon kos István: Néhaígy,néhaúgy
7. Ta ri István: Amikoravillámnakszagavolt
Pe tő fi Sándor:
8. Pe tő fi Sándor: Szülőföldemen/Anégyökrösszekér
9. Pe tő fiátírások, Pe tő fiparódiák, – parafrázisok: pl. Lac kfi János 
(Apám kakasa, Megy Béla bá Trabanton), We öres Sándor, Varró 
Dániel stb.

Kiegészítőésajánlottszövegek
1. Fehér Fe renc: Színesvers
2. Do mon kos István: Bizonyítványom/S.O.S.
3.Tóth Árpád:Láng
4. Kosztolányi Dez ső: Nyárfa/Este,este
5. Kányádi Sándor: Szarvasitató
6. We öres Sándor: Egérrágtamese/Fülemüle
7. Ta ri István: Ablakomban
8. Kovács András Fe renc gyer me kver sei (pl. Egértánc)
9. Pe tő fi Sándor: Én/Istvánöcsémhez/Kétvándor/Nemzetidal/Apám
mestersége,sazenyém/Reszketabokor/PatóPálúr/Szeretlekkedve
sem/Atermészetvadvirága/Amárciusiifjak/Dalaim/Atermészetvad
virága/AXIX. századköltői/Mineknevezzelek?/

Irodalmialapfogalmak
A költő és a lírai én. Lírai mű fa jok. A motívumok és költői képek 
mint a lírai mű kompozíciójának ele mei. A lírai for manyelv jel lem
zői: képiség, rit mus, szer ke zet.Rím.Kötött és sza bad vers. Szóképek 
és stíluseszközök: ha son lat, megs zemélyesítés, me ta fo ra, el lentét, 
fokozás, költői jel ző, ismétlés,hangutánzás és han gu lat festés. Költői 
kérdés.

EPIKA

Feldolgozásraszántszövegek
Kötelezőszövegek
1.Tersánszky Józsi Je nő:Ákombákomtanárúr (részlet) 
2. Gárdonyi Géza: Apám
3. Ka rinthy Frigyes: Röhög az egész osztály/Magyarázom a bi
zonyítványom
4. Németh István: Faliórák
5. Csáth Géza: Szombateste
6. Dar va si László: Trapiti,avagyanagytökfőzelékháború (részlet)
7. Tóth Kris zti na: AMikulásháromélete
Mitológia:
8. Ka le va la: Avilágkeletkezése
9. DaidaloszésIkarosz (görög mítosz) – Ika rosz a kortárs iro da lom
ban

Kiegészítőésajánlottszövegek
1. Gyur ko vics Ti bor: Atanárúrnotesza
2. Fox: Majomsziget (részlet)
3. Do mon kos István: ViaItalia! (részlet) 
4. Mir nics Zsuz sa: Órásköz12 (részlet)
5. Nógrádi Gábor: Hogyanneveljünk?
6. Kosztolányi Dez ső: PetőfiSándorka
7. Majtényi Mihály: Megyajuhászaszamáron (no vel la)

Irodalmialapfogalmak
Szer ző és el beszélő. Epi kai mű fa jok. Az el beszélésmód sajátossá
gai: egyes szám har ma dik személyű és egyes szám el ső személyűel
beszélés; jel lemzés; párbeszéd. Leírások (táj, személy, tárgyleírás). 
Az epi kai mű vek szer ke ze ti egységei.A sze re plők jel lemzésének esz
közei: beszéd, tet tek, külső tulajdonságok, életfelfogás, erkölcsiség.

DRÁMA
Feldolgozásraszántszövegek
Kötelezőszövegek
1. Szabó Palócz At ti la: ZöldleveliKótyonfitty,akalandorbékaleg
nagyobbszerelme, mesejáték
2. Berg Ju dit: Üdvnéked,Arthur,nagykirály

Kiegészítőésajánlottszövegek
1.Kitrikoty Mészöly Miklós dramatizált meséje
2. Horváth Péter: Bendegúziskolábamegy/az Indulabakterház nyo
mán/
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Pro jekt mun kaja va sla tok irodalomból: 
– óriások és törpék a mesékben, 
– kígyó az iro da lom ban (pl. Bi blia, Kis her ceg, magyar hitvilág, me
sék, mondák stb.),
– ló motívum különböző népek kultúrájában (kapcsolódva ősi te met
kezési szokásunkhoz, At ti la, országvásárlás stb.) és az iro da lom ban,  
– kortárs gyer me ki ro dal mi pro jekt, 
– repülés az iro da lom ban, 
– apaszövegek, 
– a folyó vagy a hajó sze re pe az iro da lom ban, 
– tanár– diák vis zony az iro da lom ban, 
– évsza kok az iro da lom ban, 
– boszorkányszótár, 
– Pe tő fiszótár,
– 12 legs zebb magyar ver sem magyarázatokkal,
– a szöveg és a kép összefüggése i nek feltárása,
– a régió és a lakóhely iro dal mi emlékei stb.

Irodalmialapfogalmak
Drámai mű fa jok: komédia, tragédia; egyfelvonásos; rádiódráma. 
A dra ma jel lem zői: felvonás, je le net, sze re plők.Népi dra ma ti kus já
tékok/far sang, be tle he mezés stb./

ISMERETTERJESZTŐÉSINFORMATÍVSZÖVEGEK
 (2 mű kiválasztása)

1. Egy sza ba don választott tanulmány a me se és a hiedelemvilág 
kapcsolatáról (pl. Dömötör Te kla, Nagy Ol ga, Vo igt Vil mos, Pe na vin 
Ol ga, Raf fai Ju dit)
2. Illyés Gyula: Petőfi Sándor (részle tek, főként diákéve i ből) vagy 
Margócsy István: Petőfikísérletek (részlet)./Válogatás a Pe tő fi
kul tusszal, a re for mko ri kávéházakkal és öltözködéssel (huszárok, 
fegyve rek, di vat) kapcso la tos szövegekből.
3.Avilágkeletkezése (bi bli ai történet) – isme ret ter jes ztő szöveg/Bi
bli ai szólások: júdáscsók, bábeli zűr za var, matuzsálemi kor, hétpe
csétes ti tok, pálfordulás, tamáskodik stb./
4. Fejfejmellett (nyest.hu) – szótörténe ti kérdések
5. Válogatás könyvek ből, en ci klopédiákból és gyermeklapokból

HÁZIOLVASMÁNY

Kötelezőszövegek
1. Pe tő fi Sándor: Jánosvitéz
2. Lázár Er vin: SzegényDzsoniésÁrnika
3. Egy sza ba don választott vagy ajánlott műfeldolgozása а kortárs 
irodalomból olvasónapló vagy portfólió formájában
Ajánlottszövegek
1. Lengyel Dénes: Régimagyarmondák
2. Voltegyszeregy…
3. Ja ni kovszky Éva: Égigérőfű
4. Astrid Lind gren: Juharfalvi Emil/Juharfalvi Emil újabb csínyei/
HarisnyásPippi
5. Mándy Iván: Csutakszínrelép/Csutakésaszürkeló
6. Macskamenyasszony – határon túli magyar népmesék és mondák 
7. Erich Kästner: Arepülőosztály/Emilésadetektívek
8. Varró Dániel: TúlaMaszathegyen
9. Békés Pál: Akétbalkezesvarázsló/AFélőlény
10. Lu is Sac har: Stanley,aszerencsefia
11. Renè Go scihny: AkisNicolas
12. Ju les Ver ne: Kétévivakáció
13. Nógrádi Gábor: Petepite
14. J. K. Row ling: HarryPotterésaBölcsekKöve
15. Ge or ge Lu cas: Csillagokháborúja
16. Wil li am Kot zwin kle: E.T.aföldönkívüli

Pro jekt mun ka vagy portfólió: 
– A feldolgozott művek filmes kapcsolatai stb.
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NYEL VI ISME RE
TEK 

Az egysze rű mon dat

Az egysze rű mon dat 
szer ke ze te, mon da

trészek

Nyel vhelyességi 
isme re tek

– Fe li sme ri és meg ne ve zi a mondatfajtákat a beszélő szándéka és lo
gi kai mi nőségük 
 sze rint.
– Megkülönbözteti az egysze rű és az összetett mon da tot.
– Fe li sme ri, meg ne ve zi a tő mon da tot, az egysze rű bővített és a 
hiányos mon da tot (alany, állítmány).
– Mondatátalakítást végez (zsugorítás stb.) a beszédhelyzet nek és a 
kommunikációs szándéknak meg fe le lően szóban és írásban.
– Fe li sme ri, meg ne ve zi a mon dat fő része it (állítmány és alany), va
la mint az alap ve tő bővítményeket (tárgy, hely, idő– és módhatározó, 
mi nőség, mennyiség– és bir to kos jel ző).
– Aláhúzással tud nem bonyolult szer ke ze tű bővített mon da tot ele
me zni.
– Érthető, nyelvtanilag kifogástalan mondatokat szerkeszt. Írásban 
tudja a szöveget tagolni (cím, bekezdések) és makroszerkezeti egy
ségekre osztani (bevezetés, tárgyalás, befejezés). A szövegben felfe
dezett hibákat képes kijavítani.

– A mondatfajták és kifejezőeszközeik; helyes használatuk. 
– A névszói és névszóiigei állítmány; bir to kos jel ző.
– Írásjelek az egysze rű mon dat végén. 
– Nyel vhelyességi hibák: suksükölés, nákolás.
– Az e kérdőszó, félrecsúszott tol dalékok stb.
– Az egyes mondatfajták helyes ki ejtése.
– Nyelvünk szóbeli és írásbeli öröksége (szólások, közmondások, 
szállóigék).

A han gok és be tűk 

A han gok rendsze re, 
a magyar ábécé

Magán– és 
mássalhangzó

törvények

J hang kétféle 
jelölése

Helyesírási 
alapelvek

– Isme ri a magánhangzók felosztását a nyelv vízszintes mozgása 
alapján, a han grend és il les zkedés törvénysze rűsége it. 
– Isme ri és al kal maz za a szótagolás és elválasztás szabályait. 
– Fel tu dja os zta ni a mássalhangzókat a zöngésség szem pon tja sze
rint, fe li sme ri a részle ges hasonulás, a te ljes hasonulás és az összeol
vadás egysze rűbb ese te it.
– Isme ri és al kal maz za a be tű rend szabályait.
– Fe li sme ri, meg ne ve zi, al kal maz za a helyesírási ala pel ve ket.
– Alkalmazza a helyesírásellenőrző programot.

– A beszédhan gok ke let kezése, hangképzési folyamat. 
– A öznyel vi normához alkalmazkodó sza ba tos ki fe jezésmód.
– A magánhangzókról: rövidhosszú, ma gasmély magánhangzók. 
– A magánhangzók il les zkedése, helyesírási és helyes ejtési gyakor
la tok. 
– Mássalhangzók: a rövidhosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók.
– A mássalhangzók egymás mellé kerülése kor létrejövő hang ta ni 
változásokhasonulások (te ljes és részle ges hasonulás, összeolvadás, 
rövidülés és ki esés) a sza vak ban, ezek fe li smerése révén a helyesírás 
megerősítése.
– Az egység ke retén belül a j hang kétféle jelölésére vonatkozó he
lyesírási gyakor la tok.
– A magyar helyesírás négy ala pelvének alkalmazása.
– Az alapvető helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása.

A sza vak han ga la kja 
és je lentése

A sza vak szer ke ze te 

Szóelemek

– Fe li sme ri, meg ne ve zi az egyje lentésű, többjelentésű, ro kon
és el lentétes je lentésű, azo nos alakú, hasonló alakú va la mint a 
hangutánzó és a han gu lat fe stő sza va kat.
– Fe li sme ri, meg ne ve zi, csoportosítja a sza va kat szer ke zetük alapján.
– Felismeri és megnevezi a szóelemek fajtáit (szótő, toldalék).

– Az egyje lentésű, többjelentésű, azo nos alakú, ro konés el lentétes 
je lentésű, hasonló alakú, hangutánzó és han gu lat fe stő sza vak.
– A sza vak szer ke ze te (egysze rű és összetett sza vak, többszörösen 
összetett sza vak).
– Képző: i, ság/ség, ó/ő. 
– Jel: а közép– és fel ső fok je le: bb, а múlt idő je le: t, tt, a többes szám 
je le: k, felszólító mód je le: j, feltéte les mód je le: na/ne, ná/né. 
– Rag: tárgy, bir to kos, idő, mód– és helyhatározó ra gok. 
– A szótő és tol dalék határа,a kötőhang(zó). 
– А toldalékos szavak helyesírásа. 

Sajtó és információ
ke resés

– Fe li sme ri és meg ne ve zi a nyom ta tott és elek tro ni kus média fajtáit.
– Tájékozódik, információkat talál a különféle dokumentumtípusok
ban, korosztálynak szóló kézikönyvek ben.
– Képes nyel vi leg ki fej tett (ex pli cit) és nem ki fej tett (im pli cit) infor
mációkat kis zűr ni a szövegből. 
– Képes az alapinformációk és eszmék összehasonlítására két vagy 
több rövid, egysze rű szövegben.
– A ren del kezésére álló információkаt értéke li, tárolja, rendsze re zi.
– Képes az interneten való kommunikációra és együttműködésre.

– A média: nyom ta tott és elek tro ni kus médi u mok (újságok, televízió, 
rádió, világháló – hon la pok, hírportálok).
– A hír fogalmа és je len tőségе. 
– Közösségi média. 
– Tájékozódás, információkeresés (be tű rend, tar ta lo mjegyzék, utalók 
használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat, 
AV és on li ne do ku men tum), korosztálynak szóló kézikönyvek ben 
(szótár, le xi kon, en ci klopédia), isme ret ter jes ztő forrásokban.
– Írói szótárak. 

Helyesírás

– Isme ri a helyesírási ala pel ve ket és Amagyarhelyesírásszabályai
nak használati módját.

– A mon datvégi írásjelek, az összetett mon da tok tagolása. 
– A magyar helyesírás ala pel vei. 
– A tol dalékok helyes kapcsolása a sza vak hoz, a zöngés és zöngétlen 
mássalhangzók. 
– Szótőkeresési gyakor la tok néhány gyako ri hasonulás meg figyel
tetésével. 
– Szóelemző, szótagoltató, tol dalékoló, tol daléktalanító, válogató, 
másoló tollbamondás va la mint kom plex emléke zet ből írás.
– Helyesírási táblázatok, fürtábrák, folyamatábrák stb. 
– A régi es írású tu laj don ne vek helyes ejtése és írása, a j hang kétféle 
jelölése. 
– Az elválasztás szabályai. 
– Digitális írástudás, e-nyel vhelyesség: az edo ku men tu mok 
létrehozásához szükséges nyel vi és szedési szabályrendsze rek 
együtte se, elek tro ni kus szövegek létrehozása (pl. beszámolók, 
könyvi smer te tők, vázlatok, saját könyv, eseményre invitáló 
meghívók, listák, email, egysze rűbb űr la pok kitöltése).
– A magyar és va la mely ta nult, ismert ide gen nyelv szer ke ze te 
közötti hasonlóságok és különbségek.
– A helyesírást segítő kézikönyvek (helyesírási szabályzat, szótár, 
digitális szótárak stb.) önálló használata.

Nyelvhelyesség

– Fe li sme ri és al kal maz za az állandósult szókapcsolatokat.
– Képes olyan szövegeket létre ho zni, amelyek ben a téma, a kompo
zíció, a tar ta lom és a stílus meg fe lel nek a fe la dat nak, a szöveg ren
del tetésének és a címzettnek (célközönségnek).

– Az egyes mondatfajták helyes ki ejtése. A hosszú és rövid han gok 
(mássalhangzók és magánhangzók) helyes ejtése (gyakor la tok). 
– Az állandósult szókapcsolatok (szólások, közmondások, 
szállóigék) az írásban és a beszédben.
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NYELVKULTÚRA

A szóbeli ki fe je ző
készség fej lesztése

– Értel mes és sza ba tos beszédre, helyes artikulációra törekszik, 
igyeks zik be tar ta ni az igényes nyelvhasználat szabályait és elsajátíta
ni a kódváltás alap ve tő képességét.
– Egysze rű szer ke ze tű szóbeli vagy írásbeli szövegeket tud al kot ni 
a leírás, az el beszélés és a ki fejtés eszközeit al kal ma zva (és a célkö
zönség összetételét szem előtt tar tva).
– Képes egysze rű szöveget al kot ni szóban vagy írásban, amelyben 
va la mely iro dal mi élményét írja le, vagy egy valós, hétköznapi, il le
tve képze let be li témát fejt ki. 
– Különböző céllal (pl. informálódás, tanulás, önfejlesztés, esztéti kai 
élmény átélése, szórakozás) képes rövidebb, egysze rűbb szépi ro dal
mi és nem szépi ro dal mi szövegeket (pl. egysze rű szakszövegeket, 
tudománynépszerűsítő isme ret ter jes ztő szövegeket stb.) ol va sni és 
saját sza va i val el mon da ni.
– Meg tudja fogalmazni véleményét, és igényes nyelvhasználatra 
törekedve (kódváltási képességéhez mérten a sztenderd nyelvválto
zat – vagy legalább a regionális köznyelv – normájához igazodva) 
nyilvános beszédhelyzetben képes kifejteni gondolatait.

– Események és élmények idő ren di sor rend ben történő elmondása 
közös, il le tve egyéni vázlat alapján. 
– A természet ben le vő tárgyak és je lenségek, a mozgásában le vő álla
tok és személyek bemutatása. 
– Si ke re sebb iro dal mi por trék és a megírásukhoz felhasznált nyel vi 
kifejezőeszközök. A közvetlen környezet ből választott egyén bemu
tatása. 
– Rövidebb szövegek tartalmának összefoglalása szem előtt tar tva az 
esemény idő rendjét és moz za na ta it (be ve zetés, a cse lekmény ke zde
te, a cse lekménymoz za na tok ki e melése, a te tő pont és a be fe jezés). 
– A szóbeli el beszélés: film, tévéadás, sza ba don választott di na mi kus 
je le ne tek elmondása. 
– A nyel visti lis zti kai kifejezőeszközök a leíró jel le gű részle tek ben 
(vers ben és prózában egyaránt).
– А retorika alapelvei (a konkrét fogalmak megnevezése nélkül).

Az írásbeli ki fe je
zőkészség fej lesztése

– Isme ri és készségszin ten használja a kibővített magyar ábécé 
nyom ta tott és írott be tű it, va la mint az írásjeleket, egysze rűbb példák
ban al kal ma zni.
– Törekszik értel mes, nyelv ta ni lag helyes mon da to kat al kot ni. 
– Írásban tu dja a szöveget ta gol ni (cím, be kezdések) és ma kros zer ke
ze ti egysége kre os zta ni (be ve zetés, tárgyalás, be fe jezés). 
– A szövegben fel fe de zett hibákat képes kijavítani.
– Tud le ve let írni, s képes különféle űr la po kat és for
manyomtatványokat kitölteni, amelyek kel a min den na pi élet ben ta
lálkozik.
– Képes figyelem mel követni és megérte ni a nyelv, az iro da lom vagy 
va la mely egyéb mű ve lődési terület tárgyköréből tar tott előadásokat, 
s tud jegyze tet készíteni.
– Meghatározott mű fa jok ban témának, kommunikációs al ka lom nak 
meg fe le lő kri ti kus, egyéni szemléle tű, nyel visti lis zti kai szempont
ból példás szövegeket, beszámolót al kot. 
– Beszámolóját prezentációval/pos zter rel tes zi szemléle te sebbé.
– Valós vagy képze let be li ta pas zta la to kat, sze re plő ket, il le tve esemé
nyeket bemutató fogalmazást tud írni. 

– Önálló el beszélő fogalmazás készítése a ta nult nyel vi és helyesírási 
tudnivalók alkalmazásával, felhasználva az anyaggyűjtés módjait. 
Az írás folyamatának megtapasztalása, folyto nos ön– és társreakció. 
Az írásmű üze netének, céljának, befogadójának meg fe le lő szókincs 
használata.
– Önálló vázlatkészítés elol va sott iro dal mi vagy isme ret ter jes ztő 
szövegről. 
– Kérdések és írásbeli válaszok megfogalmazása a ta nult olvasmá
nyok, megnézett fil mek, színházi előadások, meg hall ga tott ze ne mű
vek alapján. 
 – Szövegszerkesztés: el beszélés, leírás, levél. 
– Élménybeszámoló közösen elkészített vázlat alapján, különös te
kin tet tel a párbeszéd helyes alkalmazására. 
– A leírás me ga dott vázlat alapján (А tájleírás sor rendjének megol
dása a távolitól közeli felé, vagy fordítva. Részegész vis zonya va
la milyen sor rend sze rint. Tárgyés személyleírás, jel lemzés. Nem 
fel so ro ljuk a tulajdonságokat, ha nem megelevenítjük. Le hetséges 
témák:fa lu télen, az én szobám, a gyümölcsös ta vasszal, a rét stb.).
– A fogalmazási isme re tek (a téma meghatározása, az anyag kivá
lasztása és el ren dezése, a leg fon to sabb szer ke ze ti részek megjelölése 
és az anyag szer ke ze ti részek sze rin ti csoportosítása). 
– Szövegalkotás az in ter ne tes mű fa jok ban (pl. email, kom ment). Az 
írás nem nyel vi je le i nek (be tű for ma, nagyság, sorköz, margó, távol
ság, színek, ki e melések stb.) me gi smerése. A kézzel írt és a számító
gépes szövegek különbözőségei és hasonlóságai.
– Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjai.
– Nyolc házi írásbeli feladat a tanév folyamán, melyeket az órán ele
meznek. – Négy iskolai dolgozat – kettő félévente (az írásmű kidol
gozása egy óra, elemzés és javítás két óra). 

KORRELÁCIÓ MÁS TANTÁRGGYAL
Ide gen nyel vek
Történe lem
Ze ne művészet
Képző művészet
Hit tan
Polgári ne velés

AMEGVALÓSÍTÁSMÓDJA–TANTERVIUTASÍTÁS

A magyarnyelvtan ter ve három tárgykört ölel fel: az iro dal mat, a nyel vet és a beszédkultúrát. Az órák tárgykör sze rin ti ajánlott felosztása a 
következő: iro da lom – 70 óra, nyelv tan – 70 óra ésbeszédkultúra – 40 óra. Mindhárom tárgykör szo ro san összefügg és egyiket sem le het magában, 
a többitől elkülönítve tanítani.

Az irodalomoktatás tan ter ve kétpólusú. Egyrészt a népköltésze ti alkotásokat tárgyalja, másrészt a szépi ro dal mi szövegek mű fa ji gazdagságát 
mu ta tja be. Középpont ban az élményközpontú irodalomtanítás áll. Célunk a szövegértés fej lesztése és a kreatív szövegalkotás. 

Az ajánlott szövegekből a tanár választja ki a feldolgozásra kerülő olvasmányokat, eze ket ki egészítheti más szövegekkel, amelyek be bevonјa 
a kortárs iro dal mat is. Az ünne pek hez (karácsony, húsvét) kapcsolódó helyi szokások meg beszélése, gyűjtése is sze re pe ljen a ta nanyag ban! A kor
sze rű irodalomtanítás interdiszciplináris távlatokat nyit meg a tanulók számára. Le he tővé kell ten ni az is ko la és más intézmények közötti interaktív 
kapcso lat kialakítását (múzeumlátogatás, kiállítások és színházi előadások meg te kintése, je lenlét a te lepülés kulturális életében). 

A népköltésze ti olvasmányokat követően Pe tő fi Sándor mű ve i vel fo glal ko zik a tan terv részle te seb ben és so krétűen. A kor sze rű Pe tő fikép és 
Pe tő fi lírájának mai továbbélése rávezeti a tanulót irodalomtörténe ti értéke ink meg becsülésére, az élet mű megítélésének változására.

A lírai mű vek sokszínűsége le he tővé tes zi a ver sta ni isme re tek gazdagítását: a rím, sza bad vers, leírások, megs zemélyesítés, ha son lat, me ta fo
ra, költői jel ző, a ver sfor ma, a dal, a tájleíró költemény stb.

Az epi kus alkotások egyrészt a ki fe je ző olvasás célja it szolgálják, másrészt a szövegértés le he tősége i re összpontosítanak. Fon tos sze re pet tölt 
be a mű fa ji sme ret, a mű fa jok fe li smerése és meghatározása. 

Az iro dal mi ta nanyag ga zdag szövegtára nem kötelezi a tanárt min den alkotás elemzésére, de olvasásra, isme rets zerzésre min denképp aján
lott. Ez az alap ve tő készség be folyásolja a tanulók előrehaladását min den tantárgyban. A tan terv olvasmányai törzs és ki egészítő anyago kra ta
gozódnak. A törzsanyag a kötelezően feldolgozandó mű ve ket tar tal maz za; a ki egészítő anyag olyan sze melvényeket ajánl, amelyek tanításáról 
vagy el hagyásáról, il le tő leg más ki egészítő anyag gal való helyettesítéséről a tanár dönt. Ugyanez a helyzet az ajánlott olvasmányok esetében is. A 
tanárnak a tan me net meg ter vezése kor ah hoz is jo ga van, hogy a tan terv ben sze re plő ajánlott olvasmányok némelyike helyett más szövegeket ja
va so ljon elolvasásra. Az is kívánatos, hogy az ajánlott olvasmányok köréből a tanuló saját ízlése, érde klődése sze rint is választhasson. A szövegek 
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meg beszélésében, értel mezésében erő sen építenünk kell a gyere kek fantáziatevékenységére, le he tőséget kell nyújta nunk szemléle tes képek fe
lidézésére, a történe tek dramatizálására, folytatására, a cse lekmény kreatív továbbpergetésére. 

A tanítási órákon változatos formában gyako rol tas suk az olvasást, legyen szer ves része a mű vek feldolgozásának, végez tessünk válogató 
olvasást, az órák összefoglaló részében is gyako rol tas sunk. A tanuló tu dja magyarázni a világos szer ke ze tű olvasmányok cse lekményének előzmé
nyeit és következményeit, tu djon összehasonlítani több hasonló alkotást. Mon djon véleményt a sze re plők vi sel kedéséről, és in do ko lja tet te i ket. A 
szövegek olvasása során fel kell ismer nie a ta nult iro da lo melméle ti isme re te ket. 

A magyarnyelvtan ter ve a ki me ne te ken, il le tve a tanulási folyama ton és a tanulók eredményein ala pul. A ki me ne tek an nak az integrált tu
dásnak, készségek nek, magatartásnak és értékek nek a leírását je len tik, amelyeket a tanuló a tantárgy három tárgykörén ke resztül felépít, kibővít és 
elmélyít magának. 

A nyelvtan tanítása egységes folyamat az általános is ko lai tanításban. 5. osztályban folyta tjuk az alsó osztályok ban szer zett nyel vi isme re tek 
bővítését és a kom pe ten ci a fej lesztést. A nyelv ta ni definíciók és a helyesírási szabályok tudatosítása hozzájárul a tanulók lo gi kus gondolkodásának 
és ki fe je zőkészségének fej lesztéséhez. 

A nyelvtantanítás feladatának megvalósítása érdekében szilárd isme re te ket kell nyújta nunk a leíró nyelv tan egyes ele me i ről és rendszerének 
alap ve tő sajátosságairól, ugyanak kor figyelem be kell vennünk az újabb prag ma ti kai, szövegnyelvésze ti, szo ci o lin gvis zti kai, kommunikációelméle
ti kutatások eredményeit is. Biztosítanunk kell az isme re tek kompetenciává való alakulását. 

Az alsó ta go zat ban elsajátított nyelv ta ni anyag új isme re tek kel bővül. Morfológiából a sza vak hangalakjával és je lentésével részle te seb ben 
fo glal ko zik a tan terv, va la mint rendsze re zi a tol dalékok fajtáit. Végez tessünk helyesírási gyakor la to kat a tol dalékok meg ne vezésével (képző, jel, 
rag). A tol dalékok közül csak az alaptípusokat tanulják meg a tanulók. A hang ta ni ta nanyag az ed di gi isme re tek rendsze rezése mel lett, a más
salhangzók egymásra hatásával fo glal ko zik részle te sen. A mon dat ta ni rész ugyan csak ki egészül. Új ta nanyagként je le nik meg a sajtó nyel ve, 
a medialitás problémaköre. A lo gi kus gondolkodás fej lesztésének elen ged he te tlen feltéte le, hogy min den absztrakt isme ret szo ros kapcso lat ban 
legyen a valósággal. A nyel vet mint élő és változó je lenséget vizsgáltassuk a tanulókkal. A nyelv tan tanításának lényege a szövegek által történő 
gyakorlás. Célunk, hogy a tanulók önállóan ismerjék fel a szabályokat a példa so rok alapján. 

A helyesírás szer ve sen beépül a ta nanyag ba. Ah hoz, hogy a tanulók a készség fokán alkalmazzák a helyesírási szabályokat, szükséges, hogy 
a helyesírási szempontból leg fon to sabb problémákat biz to san fe li smerjék. A tanulók folyama to san gyakorolják az írásjelek helyes használatát, az 
összetett sza vak helyesírását, a tol dalékok helyes kapcsolását a szótőhöz a hangtörvényeken ke resztül. A ta nanyag tovább gyako rol ta tja a j hang 
kétféle jelölését, va la mint a hagyományos családnevek helyesírását és tol dalékolását. A nyelv ta ni szabályok fe li smeréséig szövegeken al kal ma zott 
gyakor la tok kal jus sa nak el. A magyar helyesírás ala pel vei is me gje len nek a gyakor la tok sorában, rámutatásként a szabályokra: a ki ejtés, az egysze
rűsítés, a hagyományos írásmód és a szóelemzés el ve. Az új helyesírási szabályzat me gje lenése megköveteli az eltérése kre való fókuszálást, il le tve 
ezek begyakorlását. A nyelvtantanítás során kiaknázzuk a játékos módszerek le he tősége it. 

Az íráskészség fej lesztése szintén folytatódik az 5. osztályban. Az írásbeli dol go za to kon kívül fogalmazásokat íratunk a tanulókkal, amelyek
ben önálló véleményformálásra, egyéni látásmód kialakítására törekszünk. Az el beszélő fogalmazás mel lett ajánlatos gyako rol tat ni a jel lemzést 
és a leíró fogalmazást is. Eze kre (jel le mek, leírások) külön rámutatunk az iro dal mi alkotások elemzése során. A tanulókkal me gi smer tetjük a váz
latkészítést, va la mint az iro dal mi kézikönyvek tartalmát és használatát, ugyanak kor a kommunikáció új le he tősége i ről is tájékozódunk. A tanulók 
figyeljék meg a kor tec hni kai fej lődésének nyel vi vetüle te it a világhálón, va la mint az SMSek nyelvét, rövidítése it. A digitális kompetenciájukat 
néhány in ter ne tes szövegtípus/mű faj for mai és tar tal mi jel lem ző i nek meg figyelésével fej lesszük.

РУМУНСКИЈЕЗИК

De nu mi rea di sci pli nei LIMBAROMÂNĂ
Sco pul Scopul pre dă rii şi învăţării limbiiromâne este ca ele vii săşi cul ti ve lim ba ma ter nă şi să fo lo se a scă în mod co re spun ză tor cu no ş ti nţ e le însuşite în di fe ri te si tu a ţ ii 

de co mu ni ca re, ca prin ci ti rea şi in ter pre ta rea ope re lor li te ra re săşi de zvol tă cre a ti vi ta tea şi sen si bi li ta tea ar ti sti că, este ti că şi com pe te nţe fun cţ i o na le, săşi de
zvol te gândirea cri ti că, să aibă ati tu di ne po zi ti vă fa ţă de lim ba ma ter nă, dar şi fa ţă de al te lim bi şi cul tu ri. Ele vul va şti să ex pri me va lo ril re pa tri mo niul cul tu ral 
şi isto ric şi iden ti ta tea po po ru lui său, a so ci e tă ţ ii şi sta tu lui în ca re tră i e ş te.

Cla sa Аcincea
Nu mă rul de ore an nual 180deore

DOMENIUL/ТЕМА FINALITĂŢI
După terminarea temei/domeniuluielevul va fi capabil: CONŢINUTURI

LI TE RA TU RA

– săstabilească ge nul şi spe cia ope re lor li te ra re 
– săfacădiferenţa între ca rac te ri sti ci le li te ra tu rii po pu la re şi ar ti sti ce
– săfacădiferenţa între ope re le cu ca rac ter re a list şi fic tiv
– săanalizeze ele men te le de com po zi ţ ie a unei po e zii li ri ce (vers, 
stro fă); a unui text epic în ver su ri şi în pro ză (pă rţ i le ope rei li te ra re – 
ca pi tol, frag ment, vers); a unei ope re dra ma ti ce (act, sce nă, apa riţie)
– săfacădistincţia din tre no ţ i u nea de na ra tor şi scri i tor
– sădiferenţieze for me de ex pri ma re li te ra ră (de scri e re, na raţiune, 
di a log)
– săidentifice ele men te le so no re, vi zu a le, tac ti le ale ima gi ni lor po
e ti ce
– sărecunoascăfi gu ri le de stil şi să înţeleagă ro lul lor în tex tul li
te rarar ti stic
– să de ter mi ne in to na ţ ia de ba ză în ci ti rea unei po e zii, na ra ţ i u ni sau 
acţ i u ni dra ma ti ce (pli nă de umor, ve se lă, tri stă etc)
– săidentifice tră să tu ri le per so na je lor prin exem ple din text
– săevalueze com por ta men tul per so na je lor şi săşi ex pri me în mod 
ar gu men tat pă re ri le şi ati tu di nea
– săilustreze cre di nţ e le, obi ce i u ri le, mo dul de vi a ţă şi eve ni men te le 
din tre cut de scri se în ope re le li te ra re
– săînţeleagă tex tul ci tit cu vo ce ta re şi în si ne
– săformuleze sin gur întrebări cu pri vi re la tex tul ci tit şi săşi ex
pri me opi nia

LIRICA

Noţiunideteorieliterară
Mo ti ve le şi ima gi ni le po e ti ce ca ele men te ale conţinu tu lui creaţiilor 
li ri ce.
Fe lul de stro fe în fun cţ ie de nu mă rul de ver su ri din po e zia li ri că: ca
tre nul.
Ca rac te ri sti ci le po e zi ei li ri ce, ima gi ni le ar ti sti ce, rit mul.
Fi gu ri de stil: com pa ra ţ ia, epi te tul, per so ni fi ca rea, ono ma to pe ea. Ti
pu ri de po e zii li ri ce po pu la re şi ar ti sti ce: de scrip ti ve (pa ste lul); li ri ce 
– do i na şi po e zi i le tra di ţ i o na le.

Lecturăşcolarărecomandată
1. Va si le Alec san dri: Sfârşitdetoamnă
2. Ni co lae La biş: Fulg
3. Mi hai Emi ne scu: Revedere
4. Ge or ge Co ş buc: Concertdeprimăvară
5. Pa na it Cer na: Cântecdemartie
6. Ge or ge Topârceanu:Unduel
7. Po e zi i po pu la re: NumăbateDoamne,rău, sau Cântăpuiulcucului,
8. Po e zii oca zi o na le, obi ce i u ri, co lin de
9. Po e zii din li te ra tu ra română din Ser bia şi a co na ţ i o na li lor 
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EPICA

Noţiunideteorieliterară
Scri i to rul şi na ra to rul
Mo du ri le de ex pu ne re: de scri e rea, na ra ţ i u nea la pri ma şi a tre ia per
so a nă; di a lo gul.
Na raţiunea con ci să: înşiruirea eve ni men te lor, epi so a de lor, ca pi to le lor.
Ca rac te ri za rea per so na je lor – mo dul de vor bi re, com por ta men tul, 
aspec tul fi zic, ati tu di nea fa ţă de vi a ţă, tră să tu ri le mo ra le.
Spe ci i le ope re lor epi ce în ver su ri şi pro ză: cântecul epic po pu lar (ba
la da sau cântecul bătrânesc) ba smul, schi ţa, le gen da, fa bu la, sno a va.
Texteliterarerecomandate
1. Ba la da po pu la ră:Mioriţa
2. Ba la da po pu la ră: IancuJianul
3. Erodepelumeacealaltă,Deundeştiaicănumiplaceplăcinta?
4. Ed mon do de Ami cis: Miculhornar (frag ment)
5. Emil Gârleanu: Gândăcelul
6. Ale xan dru Vla hu ţă:Dincopilărie(frag ment)
7. Vir gil Ca ri a no pol: Cutremurul
8. Bar bu Şt. De la vran cea: Bunica
9. Mi hail Sa do ve a nu: DomnulTrandafir
10. Ion Lu ca Ca ra gi a le: DlGoe
11. Gri go re Ale xan dre scu: Boulşiviţelul
12. Le gen da Ol tu lui şi a Mu re ş u lui
13. Pe tre Is pi re scu: AleodorÎmpărat

DRAMA

Noţiunideteorieliterară
Ac tul, apa riţia, per so na je le în dra mă.
Spe ci i le ge nu lui dra ma tic: ope re dra ma ti ce ec ra ni za te, pi e se de te a
tru, te a trul ra di o fo nic.

Bibliografierecomandată
1. Va si le Alec san dri: Chiriţaînprovincie (frag ment)
2. Du šan Ra do vić: CăpitanulJohnPeoplefox (frag ment)

TEXTE
ŞTIINŢIFICO–FANTASTICEŞIINFORMATIVE

(se vor ale ge do uă tex te)

1. Din Mo no gra fi i le lo ca li tă ţ i lor româneşti, ghi du ri tu ri sti ce, sau 
anu a re
2. Ale xan dru Vla hu ţă: Româniapitorească (frag ment)
3. Se le cţ ie din că rţi, en ci co ple dii şi re vi ste pen tru co pii.

LECTURĂŞCOLARĂ:
1. Se le cţ ie de po e zii româneşti
Topârceanu: Poezii. 
2. Se le cţ ie din pro za română,
E. Gârleanu: Povestiri
3. Mi hail Sa do ve a nu: Dumbravaminunată
4. Se le cţ ie de ba sme româneşti; 
Pe tre Is pi re scu: Culegeredebasme
5. Se le cţ ie de le gen de; 
Ale xan dru Mi tru: LegendeleOlimpului
6. Se le cţ ie din li te ra tu ra uni ver sa lă 
7. Se le cţ ie din li te ra tu ra românilor din Ser bia

Selecţiesuplimentarădinlecturaşcolară
(se vor ale ge do uă ope re)

1. Ioan Sla vi ci – ZânaZorilor
2. Ion Cre an gă – PovestealuiHarapAlb
3. Ju les Ver ne – DelaPământlaLună
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LIM BA

Gra ma ti ca 
(morfologiа, sin ta xa)

– să fa că de o se bi rea din tre pă rţ i le de vor bi re fle xi bi le şi ne fle xi bi le
– să se si ze ze ca te go ri i le de gen, nu măr şi caz ale cu vin te lor no mi na le
– să di fe re nţ i e ze fun cţ i i le de ba ză şi sem ni fi ca ţ i i le ca zu ri lor
– să fo lo se a scă for me le de caz, în con for mi ta te cu stan dar de le lin
gvi sti ce
– să fa că di fe renţă între ar ti co lul hotărât şi cel nehotărât şi îl fo lo seşte 
co rect în dec li na re
– să fo lo se a scă gra de le de com pa ra ţ ie ale adjec ti ve lor
– să sta bi le a scă mo du ri le şi tim pu ri le ver ba le
– fo lo seşte ver be le auxi li a re la for ma rea tim pu ri lor 
– să se si ze ze pă rţ i le de pro po zi ţ ie
– să fo lo se a scă to pi ca lim bii române în ana li za mor fo lo gi că şi sin
tac ti că

Pă rţ i le de vor bi re fle xi bi le: sub stan ti vul, ar ti co lul, pro nu me le, adjec
ti vul, nu me ra lul, ver bul; pă rţ i le de vor bi re ne fle xi bi le: adver bul, pre
po zi ţ ia, co njun cţ ia şi in ter je cţ ia.
Sub stan ti vul – sem ni fi ca ţ ia şi fe lu ri le (pro prii şi co mu ne)
Ge nul, nu mă rul şi ca zul sub stan ti ve lor.
Ar ti co lul – sem ni fi ca ţ ie şi fe lu ri le (hotărât pro priuzis, po se sivge ni
ti val şi de mon stra tivadjec ti val, nehotărât).
Fle xi u nea sub stan ti vu lui (dec li na rea cu ar ti co lul hotărât şi nehotărât).
Ca zu ri le şi fun cţ i i le sin tac ti ce: no mi na tiv (su bi ec tul); ge ni tiv (po se
sia); da tiv (atri bu i rea); acu za tiv (obi ec tul asu pra că ru ia se săvârşeşte 
acţiunea, sau ce va ce se re fe ră la obi ect, lo cul); vo ca tiv (che ma re, 
adre sa re).
Adjec ti vul – struc tu ra şi ti pu ri le de adjec ti ve; acor dul adjec ti vu lui cu 
sub stan ti vul în gen, nu măr şi caz; gra de le de com pa ra ţ ie.
Pro nu me le – pro nu me le per so na le şi de po li te ţe): fle xi u nea pro nu
me lor per so na le, for me le ac cen tu a te şi ne ac cen tu a te.
Nu me ra le le – for me le şi uti li za rea lor: car di na le şi or di na le.
Ver be le – mo du ri le ver ba le (per so na le şi im per so na le), tim pu ri le ver
be lor la mo du ri le per so na le.
Co nju ga rea ver be lor auxi li a re (a fi, a avea, a vrea/a voi)
Subiectul, predicatul, atributul, complementul direct şi indirect, com
plementele circumstanţiale de mod, loc şi timp.

Or to gra fia

– să apli ce în mod con se cvent nor me le or to gra fi ce în scri e rea cu ma
ju scu lă; a cu vin te lor com pu se şi scri se cu li ni u nţă de uni re;
– să apli ce în mod con se cvent sem ne le de pun ctu a ţ ie
– să fo lo se a scă co rect or to gra me le în di fe ri te for me (scri se împreună 
şi de spă rţ it)
– să fo lo se a scă Îndrumătorulortografic

Li te ră ma ju scu lă în de nu mi ri le ge o gra fi ce com pu se; de nu mi ri le in
sti tu ţ i i lor, întreprinderilor, or ga ni zaţiilor (abre vi e ri le), pu bli caţiilor, 
da te lor şi eve ni men te im por tan te. (exem ple ti pi ce)
Scri e rea co rec tă a sub stan ti ve lor şi adjec ti ve lor la plu ral şi în ge ni tiv 
(scri e rea cu unul, doi sau trei „i”)
Scri e rea co rec tă a ver be lor de co nju ga rea a IVa cu doi „i”
De spărţirea cu vin te lor în si la be, respectând re gu li le or to gra fi ce şi ac
cen tul în con for mi ta te cu Ortografialimbiiromâne.
Scri e rea co rec tă a cu vin te lor de ri va te (cu pre fi xe)
Pun ctuaţia.

Or to e pia

– să pro nu nţe co rect cu vin te le ţinând cont de lo cul ac cen tu lui şi in
to na ţ i ei
– să vor be a scă clar respecând nor me le lim bii române li te ra re
– să citească fluent şi distinct cu voce tare texte literare şi nonliterare.

Lo cul ac cen tu lui în cu vin te şi pro po zi ţ ii.
In to na ţ ia şi pa u ze le în fun cţ ie de sem ne le de pun ctu a ţ ie; in to na ţ ia 
pro po zi ţ i i lor in ter o ga ti ve şi ex cla ma ti ve.
Ar ti cu la rea: ci ti rea cu vo ce ta re.

CUL TU RA
EX PRI MĂ RII

– să fo lo se a scă di fe ri te for me de ex pu ne re: de scri e rea (por tre tul şi 
ta bloul), na ra ţ i u nea la per so a na întâi şi a tre ia, di a lo gul
– să de li mi te ze pă rţ i le unui text (ti tlul, sub ti tlul, ali ne a te le) şi săl 
or ga ni ze ze în întreguri sem ni fi ca ti ve (par tea in tro duc ti vă, par tea de 
mij loc şi fi na lă a tex tu lui)
– să al că tu i a scă tex te ca re vor fi ro sti te, sau scri se, şi ca re vor cu
prin de pă re ri le şi tră i ri le su fle teşti în ur ma ci ti rii unui text li te rar, sau 
non li te rar.
– să gă se a scă in for ma ţ i i le cu prin ză to a re întrun text li te rar şi non li
te rar mai sim plu,
– să uti li ze ze di ver se me to de şi stra te gii de in for ma re şi do cu men ta re 
în sco pul ex pri mă rii efi ci en te, oral şi în scris
– să ex pri me pa tri mo niul cul tu ral şi isto ric şi să fa că apre ci e ri per so
na le în di fe ri te si tu a ţ ii
– să fo lo se a scă lim ba română li te ra ră în ex pri ma rea scri să şi ora lă
– să se si ze ze di fe re nţ e le din tre va ri an ta li te ra ră şi di a lec ta lă a lim bii 
române
– să folosească dicţionare şi îndrumătoare ortografice (ediţii şcolare)

Re pro du ce rea, po ve sti rea, de scri e rea – ob ser va rea di fe re nţ e lor din
tre lim ba scri să şi lim ba vor bi tă; al că tu i rea unei scri so ri (par ti cu la re, 
ema i lul, SMSul)
Îmbogăţirea vo ca bu la ru lui: si no ni me le şi an to ni me le, cu vin te non li te
ra re şi neo lo gi sme le – înlocuirea lor cu cu vin te li te ra re; ob ser va rea şi 
eli mi na rea ele men te lor ne sem ni fi ca ti ve şi inu ti le din text şi vor bi re.
Teh ni ca re dac tă rii unei com pu ne ri scri se (fo ca rul te mei, ale ge rea şi 
re par ti za rea ma te ri a lu lui, ele men te le fun da men ta le ale com po zi ţ i ei şi 
gru pa rea ma te ri a lu lui du pă eta pe com po zi ţ i o na le); ali e na tul ca uni ta
te te ma ti că restrânsă şi fun cţ i i le lui com po zi ţ i o na le şi sti li sti ce.
Re dac ta rea şti ri lor, dec la ra ţ i i lor, al că tu i rea afi ş u lui, com ple ta rea for
mu la re lor ti pi za te, al că tu i rea hărţilor men ta le.
Fo lo si rea lim bii li te ra re şi ne li te ra re în for mă ora lă şi scri să în ac ti
vi ta tea de cerc de ta re, în mun ca de pro i ec ta re şi pre zen ta re în pu blic.
Opt te me pen tru aca să şi ana li za lor la oră.
Pa tru te ze – câte do uă în fi e ca re se me stru (o oră de ela bo ra re a te zei, 
o oră de co rec ta re şi una de ana li ză a co nţ i nu tu lui cu sco pul îmbună
tăţirii com pu ne rii din aspect li te rar şi lin gvi stic).

CO RE LA Ţ IA CU AL TE MA TE RII
Lim bi le stră i ne
Lim ba sârbă ca lim bă ne ma ter nă
Is to ria
Cul tu ra mu zi ca lă
Cul tu ra pla sti că
Re li gia
Edu ca ţ ia ci vi că

ÎNDRUMĂRIPENTRUREALIZAREAPROGRAMEI

Pro gra ma şco la ră pen tru di sci pli na Limbaromână cu prin de trei do me nii: li te ra tu ra, lim ba şi cul tu ra ex pri mă rii. Re par ti za rea re co man da tă a 
ore lor pe do me nii te ma ti ce ge ne ra le este ur mă to a rea: li te ra tu ra – 70 de ore, lim ba – 70 de ore şi cul tu ră ex pri mă rii – 40 de ore. To a te ce le trei do
me nii sunt le ga te între ele şi tre bu ie stu di a te prin in ter acţiunea lor.

Pro gra ma şco la ră pen tru di sci pli na Limbaromână se ba ze a ză pe anu mi te fi na li tă ţi, pro ce sul de învăţare şi re a li ză ri le ele vi lor. Fi na li tă ţ i le co
nţin de scri e rea cu no ş ti nţ e lor, abi li tă ţ i lor, ati tu di ni lor şi va lo ri lor in te gra te pe ca re ele vul le obţ i ne, le ex tin de şi apro fun de a ză în ce le trei do me nii 
ca re con sti tu ie ace a stă di sci pli nă.

I. PLA NI FI CA REA PRE DĂ RII ŞI ÎNVĂŢĂRII

Pro gra ma şco la ră întemeiată pe fi na li tă ţi ofe ră pro fe so ru lui o li ber ta te mai ma re în cre a rea şi pro i ec ta rea pre dă rii şi învăţării. Ro lul pro fe so
ru lui este de a con tex tu a li za ace a stă pro gra mă cu ne ce si tă ţ i le spe ci fi ce ale ele vi lor din tro cla să, luând în con si de ra re: struc tu ra cla sei şi ca rac te
ri sti ci le ele vi lor; ma nu a le le şi al te ma te ri a le di dac ti ce ca re vor fi uti li za te; con di ţ i i le teh ni ce, ma te ri a le di dac ti ce de ca re dis pun şi me di i le pe ca re 
le are şco a la; re sur se le, po si bi li tă ţ i le şi ne ce si tăţile co mu ni tă ţ ii lo ca le în ca re şco a la fun cţ i o ne a ză. Por nind de la fi na li tă ţ i le şi co nţ i nu tu ri le da te, 
pro fe so rul îşi întocmeşte pla nul anual glo bal de mun că din ca re va de zvol ta mai târziu pla nu ri le ope raţiona le. Fi na li tă ţ i le de fi ni te pe do me nii fa
ci li te a ză pro fe so ru lui ope ra ţ i o na li za rea în con ti nu a re a fi na li tă ţ i lor con cre te la ni vel de uni tă ţi de învăţământ. Acum fi e ca re pro fe sor are fi na li tă ţi 
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de fi ni te pen tru fi e ca re do me niu. De la el se aşte ap tă ca pen tru fi e ca re uni ta te de învăţământ, în fa za de pla ni fi ca re şi scri e re a pre gă tii pen tru oră să 
de fi ne a scă fi na li tă ţ i le pi ra mi dal, pe trei ni ve lu ri: unul pe ca re to ţi ele vii ar tre bui săl re a li ze ze, unul pe ca re ma jo ri ta tea ele vi lor ar tre bui săl atin
gă şi unul ca re va fi însuşit do ar decâţiva ele vi. În acest fel se va sta bi li o le gă tu ră in di rec tă cu stan dar de le pe trei ni ve lu ri ale re a li ză ri lor ele vi lor. 
În pla ni fi ca re, ar tre bui, de ase me nea, avut în ve de re că fi na li tă ţ i le di fe ră, la une le se po a te ajun ge mai uşor şi mai ra pid, dar pen tru ce le mai mul te 
fi na li tă ţi (mai ales pen tru do me niul li te ra tu rii) este ne vo ie de mai mult timp, de o se rie de ac ti vi tă ţi di fe ri te şi de o mun că pe tex te va ri a te. În fa za 
de pla ni fi ca re a pre dă rii şi învăţării, este fo ar te im por tant fap tul că ma nu a lul este in stru men tul de pre da re şi că ace sta nu pre ci ze a ză co nţ i nu tu ri le 
di ci pli nei. De ace ea, co nţ i nu tu ri le ofe ri te în ma nual tre bu ie ac cep ta te se lec tiv şi în fun cţ ie de fi na li tă ţ i le ca re ar tre bui re a li za te. Pe lângă ma nual, ca 
una din tre sur se le de învăţare, pro fe so rul tre bu ie să ofe re ele vi lor po si bi li ta tea să fo lo se a scă şi al te sur se de învăţare.

II. RE A LI ZA REA PRE DĂ RII ŞI ÎNVĂŢĂRII

LI TE RA TU RA

Acest do me niu se ba ze a ză pe tex te din lec tu ra cla si fi ca tă pe ge nu ri le li te ra re – liric,epicşidramatic şi pe o se le cţ ie bo ga tă de tex te non li te ra
re, ştiinţifi ce şi in for ma ti ve. O par te obli ga to rie a tex te lor li te ra re le con sti tu ie ope re le ca re apa rţin cor pu su lui na ţ i o nal prin ci pal, fi ind îmbogăţit cu 
ope re din li te ra tu ra mo de ră, con tem po ra nă. Se le cţ ia tex te lor va fi ba za tă în ma re mă su ră pe prin ci piul adap tă rii la vârsta ele vi lor.

Pe lângă tex te le ca re tre bu ie abor da te la oră este da tă şi o li stă cu lec tu ră şco la ră. Sco pul re in tro du ce rii lec tu rii şco la re este for ma rea, de zvol
ta rea şi cul ti val rea de prin de ri lor de ci ti re a ele vi lor. Ele vii pot în tim pul va canţei să ci te a scă ope re le mai vas te, ce ea ce con tri bu ie la con ti nu i ta tea 
de prin de rii de ci ti re.

Pe lângă ope re le obli ga to rii ca re tre bu ie abor da te, este adă u ga tă şi o li stă cu tex te su pli men ta re. Par tea opţ i o na lă per mi te pro fe so ru lui o cre a
ti vi ta te mai ma re în atin ge rea fi na li tă ţ i lor. Ace a stă lec tu ră ofe ră o po si bi li ta te mai ma re de apli ca re a abor dă rii com pa ra ti ve în ex plo a ta rea cre a ţ i i lor 
li te ra re, pe di fe ri te ni ve lu ri de ana li ză: in ter pre ta re, pre zen ta re sau co men ta rii. Se le cţ ia ope re lor tre bu ie să fie adap ta tă ca pa ci tă ţ i lor, ne ce si tăţilor şi 
in te re se lor ele vi lor. Di fe re nţ e le în va lo a rea to ta lă ar ti sti că şi in for ma ti vă a tex te lor in flu e nţ e a ză asu pra so lu ţ i i lor me to do lo gi ce ade cva te (adap ta rea 
la ci ti rea fe lu lui de text, am plo a rea în in ter pre ta rea tex tu lui în fun cţ ie de com ple xi ta tea struc tu rii sa le, le ga rea şi co re la rea cu co nţ i nu tu ri le re le van te 
din al te do me nii – gra ma ti ca, or to gra fia şi cul tu ra ex pri mă rii etc.).

Tex te le din par tea su pli men ta ră a pro gra mu lui tre bu ie să ser ve a scă pro fe so ru lui şi la pre da rea uni tă ţ i lor di dac ti ce din gra ma ti că, pre cum şi 
la pre da rea şi con so li da rea co nţ i nu tu lui din cul tu ra ex pri mă rii. Ope re le pe ca re nu le abor de a ză pro fe so rul ar tre bui să le re co man de ele vi lor să le 
ci te a scă în tim pul lor li ber.

No ua pro gra mă este ba za tă pe o co re la ţ ie mai ma re din tre ope re le li te ra re şi non li te ra re. Co re la ţ ia este fa ci li ta tă prin com bi na rea ade cva tă a 
tex te lor obli ga to rii şi opţ i o na le.Din li sta de tex te su pli men ta re pro fe so rul ale ge ace le ope re ca re, cu par tea obli ga to rie a tex ter lor va al că tui o uni
ta te mo tivte ma ti că. Ace la şi text po a te fi co re lat cu al te tex te în mo du ri di fe ri te, în fun cţ ie de di fe ri te mo ti ve sau to nu ri na ra ti ve.Ope re le li te ra re 
ca re au fost ec ra ni za te (Chiriţaînprovincie.DlGoe,AleodorÎmpărat,Dumbravaminunată,BasmedeP.IspirescuşiIoanSlavici–ZânaZorilor,
PovestealuiHarapAlb) pot ser vi la ana li za com pa ra ti vă şi iden ti fi ca rea di fe re nţ e lor din tre, po ve sti ri le şi for me le li te ra re şi ec ra ni za te (adap ta te, 
mo di fi ca te), ofe rind ele vi lor po si bi li ta tea de a ajun ge la o con clu zie cu pri vi re la na tu ra ce lor do uă me dii şi de aşi de zvol ta ex pri ma rea me di a ti că. 
Ele vi i lor li se pot su ge ra şi al te fil me cu te ma ti că si mi la ră prin ca re se va re a li za o uni ta te mo tivte ma ti că su pli men ta ră.

Pro fe so rul tre bu ie să cu no a scă co nţ i nu tul pro gra mei de lim ba română din cla sa an te ri o a ră pen tru a re spec ta prin ci piul pre dă rii trep ta te şi si
ste ma ti ce. Pe lângă co re la ţ ia din tre tex te, este ne ce sar ca pro fe so rul să sta bi le a scă o co re la ţ ie cu al te di sci pli ne şco la re, în pri mul rând cu ma te ria 
din is to ri ei, cul tu ra pla sti că, cul tu ra mu zi ca lă, re li gie şi edu ca ţ ia ci vi că şi lim ba sârbă ca lim bă ne ma ter nă.

In tro du ce rea ele vi lor în lu mea li te ra tu rii, dar şi în a cer lor lal te tex te, aşanu mi te le tex te nonli te ra re (ştiinţifi ce, in for ma ti ve), este o sar ci nă di
dac ti că ex trem de com ple xă. Toc mai la acest ni vel de şco la i za re se obţin cu no ş ti nţ e le de ba ză, dar şi ce le mai im por tan te, ap ti tu di ni le şi obi ce i u ri le 
de ca re va de pin de cul tu ra li te ra ră a ele vi lor, dar, şi com pe te nţa este ti că. Ele vii tre bu ie să înţeleagă fe lu ri le ope re lor li te ra re şi auto no mia ace sto ra, 
pre cum şi fap tul că o ope ră li te ra ră mo de le a ză o po si bi lă ima gi ne a re a li tă ţ ii.

În ana li za tex tu lui se va apli ca întro mă su ră mai ma re uni ta tea din tre pro ce de e le ana li ti ce şi sin te ti ce şi pă re ri le pro prii. În con for mi ta te cu 
fi na li tă ţ i le, ele vii ar tre bui îndrumaţi ca să se de prin dă cu mo dul de a re da pro pri i le im pre sii, ati tu di ni şi con clu zii re fe ri to a re la ope ra ci ti tă, prin 
exem ple din text şi ast fel li se va de zvol ta ca pa ci ta tea de ex pri ma re in de pen den tă, ac ti vi ta tea de in ve sti ga re şi lu a re a unui punct de ve de re cri tic.

Stu diul ope rei li te rarar ti sti ce în pro ce sul de pre da re este un pro ces com plex, ca re începe cu pre gă ti rea pro fe so ru lui şi a ele vi lor (mo ti va rea 
ele vi lor pen tru ci ti re, tră i re şi ana li za tex tu lui ar ti stic, ci ti rea, lo ca li za rea tex tu lui ar ti stic, obişnu i rea ele vi lor cu mun ca de cer ce ta re) pen tru ana li za 
ope re lor li te ra re. For me le ce le mai pro duc ti ve pri mi te în in ter pre ta rea ope re lor li te ra re sunt obţ i nu te la ore le de pre da re, iar în for me le de apli ca re 
fun cţ i o na lă a cu no ş ti nţ e lor şi abi li tă ţ i lor, con ti nuă şi du pă ore: în re ca pi tu la rea pro duc ti vă a cu no ş ti nţ e lor pri vind ma te ri a lul di dac tic tra tat, în stu
di i le com pa ra ti ve ale ope re lor li te rarar ti sti ce şi în abor da rea de cer ce ta re şi ana li ze i o pe re lor ci ti te. Eta pe le cen tra le ale pro ce su lui de abor da re a 
ope rei li te rarar ti ti ce în cla să, sunt in ter pre tă ri le ba za te pe me to do lo gia şi me to da de de zvol ta re a ace sto ra în ca drul orei de pre da re.

Ana li za ope re lor li te ra re ar tre bui să fie ba za tă pe re zol va rea întrebărilorproblemă ca re re i es din text şi tră i ri le ar ti sti ce. Mul te tex te, în spe
cial frag men te din ope re, ne ce si tă lo ca li za rea lor în timp, de se o ri ea fi ind mul ti plă. Am pla sa rea tex tu lui întrun ca dru tem po ral, spa ţ ial şi so cio
isto ric şi in for ma rea cu pri vi re la co nţ i nu tu ri le im por tan te ca re pre ced frag me nu lui – re pre zin tă con di ţ ii fă ră de ca re de se o ri tex tul nu po a te fi tră it 
in tens şi înţeles co rect.

În interpretareatextului ele vii tre bu ie obi ş nuiţi săşi ar gu men te ze im pre si i le, ati tu di ni le şi re fle xi i le asu pra tex tu lui li te rar, ast fel dezvoltându
lise ca pa ci ta tea de ex pri ma re in de pen den tă, a ac ti vi tă ţ i lor de cer ce ta re şi cri ti cii, respectând în ace la şi timp ati tu di nea in di vi du a lă de înţelegere a 
tex te lor li te ra re şi de ex pri ma re a opi ni i lor.

Ele vii vor însuşi no ţ i u ni le de te o rie li te ra ră prin abor da rea tex te lor co re spun ză to a re şi prin uti li za rea an te ri o a ră a lec tu rii. Cu aju to rul mij lo
a ce lor lin gvi sti ce şi sti li sti ce ele vii vor per ce pe tex tul cu aju to rul im pre si i lor şi tră i ri lor su fle teşti, pre cum şi a su ge sti i lor este ti ce, ast fel că vor fi 
ca pa bi li să înţele a gă con diţiona rea re ci pro că lin vi sti costi li sti că.

În tim pul ana li zei ope re lor li te ra re, pre cum şi în ca drul exer ci ţ i i lor ora le şi în scris, se va in si sta ca ele vii să de sco pe re cât mai mul te tră să tu ri, 
emoţii şi stă ri su fle teşti ale per so na je lor, săşi ex pri me opi ni i le asu pra com por ta men tu lui per so na je lor.

Fi na li tă ţ i le le ga te de do me niul li te ra tu rii se ba ze a ză pe ci ti re. Di fe ri te le for me de ci ti re re pre zin tă con di ţ ia de ba ză pen tru ca ele vii să dobân
dească cu no ş ti nţe şi să con ti nue să fie in tro du şi cu suc ces în lu mea ope re lor li te ra re. În cla sa a cin cea se cul ti vă în pri mul rând ci ti rea ex pre si vă, iar 
ele vii sunt in tro du şi trep tat în ci ti tul de cer ce ta re.

LIM BA

În pre da rea lim bii, ele vi lor li se va de zvol ta ca pa ci ta tea pen tru co mu ni ca rea ora lă şi în scri să în lim ba română stan dard. De aici, sco pul ce ri nţ
e lor din ace a stă pro gra mă nu este do ar însuşirea nor me lor de lim bă şi de gra ma ti că, ci şi înţelegerea fun cţ i i lor lor şi apli ca rea co rec tă în ex pri ma rea 
ora lă şi în scris.
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În ca zul în ca re co nţ i nut pro gra mei pre ve de uni tă ţi di dac ti ce pe ca re ele vii de ja leau însuşit în cla se le pre ce den te, se subînţelege că va fi ve ri
fi cat ni ve lul de însuşire şi ca pa ci ta tea de apli ca re a ma te ri ei învăţate an te ri or, iar re ca pi tu la rea şi exer sa rea pe exem ple noi va fi re a li za tă înainte de 
abor da rea no i lor co nţ i nu tu ri. Prin ace a sta se asi gu ră o con ti nu i ta te în ac ti vi ta te şi mun că si ste ma ti că în co re la rea din tre ma te ria no uă şi cu no ş ti nţ e le 
exi sten te.

Pro fe so rul tre bu ie me reu să fie co nş ti net de ro lul pri mor dial pe ca re îl are exer sa rea ade cva tă şi si ste ma ti că, re spec tiv că ma te ria nu este în
suşită până nu se exer se a ză bi ne. Ace a sta înseamnă că exer sa rea ar tre bui să fie un fac tor ese nţ ial în abor da rea ma te ri ei, apli ca rea, re ca pi tu la rea şi 
con so li da rea cu no ş ti nţ e lor.

Gramatica

Ce ri nţ e le de ba ză ale pro gra mei în pre da rea gra ma ti cii este ca ele vi lor lim ba să le fie pre zen ta tă şi in ter pre ta tă ca un si stem. Ni ciun fe no
men lin gvi stic nu ar tre bui să fie stu di at în mod izo lat, în afa ra con tex tu lui în ca re îşi re a li ze a ză fun cţ ia (în ori ce si tu a ţ ie po tri vi tă cu no ş ti nţ e le de 
gra ma ti că pot fi pu se în fun cţ ia in ter pre tă rii tex tu lui ar ti stic şi de po pu la ri za re a şti i nţ ei). Una din tre pro ce de e le ex trem de fun cţ i o na le în pre da rea 
gra ma ti cii sunt exer ci ţ i i le ca re se ba ze a ză pe uti li za rea exem ple lor din prac ti ca ne mij lo ci tă a vor bi rii , fapt ca re apro pie ma te ria din gra ma ti că de 
ne ce si tă ţ i le vi e ţ ii în ca re lim ba este apli ca tă ca o ac ti vi ta tea uma nă uni ver sa lă. Fe no me ne le lin gvi sti ce nu ar tre bui me nţ i o na te şi ni ci pre zen ta te 
izo lat (de exem plu, cu vin te şi pro po zi ţ ii fă ră le gă tu ră între ele), ci întotdeauna tre bu ie să fie con tex tu a li za te prin le ga rea cu o si tu a ţ ie de co mu ni ca re 
în ca re ace stea pot fi în mod clar iden ti fi ca te, izo la te şi a că ror ca rac te ri sti ci şi fun cţ ii pot fi ex pli ca te.

Abor da rea ca zu ri lor şi exer ci ţ i i le ar tre bui să fie ori en ta te spre iden ti fi ca rea cu no ş ti nţ e lor im por tan te pen tru uti li za rea co rec tă a dec li na ţ ie cu 
ar ti co lul hotărât şi nehotărât ca re va fi re cu no scut şi în tex te le li te ra re şi non li te ra re, dar şi spre eli mi na rea di le me lor ca re apar în ex pri ma rea ora lă 
şi scri să a ele vi lor în uti li za rea zil ni că a lim bii. De ace ea co nţ i nu tul exer ci ţ i i lor le ga te de uti li za rea co rec tă a ca zu ri lor şi a ar ti co lu lui se sta bi le ş te 
în fun cţ ie de mo ni to ri za rea con ti nuă a cu no ş ti nţ e lor de lim bă a ele vi lor (de ex. în tim pul di a lo gu lui pur tat la oră, dar şi din exem ple le din te me le 
scri se de că tre ele vi). Ast fel, pre da rea ma te ri ei din lim bă va fi în fun cţ ia pre gă ti rii ele vi lor pen tru o bu nă co mu ni ca re în lim ba română li te ra ră con
tem po ra nă.

Co nţ i nu tu ri le cu prin se în exer sa rea nu me ra le lor şi pro nu me lor vor fi sta bi li te în fun cţ ie de mo ni to ri za rea con ti nuă a ma te ri ei însuşite în cla sa 
a pa tra. Dec li na rea pro nu me lor şi re cu no a ş te rea for me lor ac cen tu a te şi ne ac cen tu a te, con tri bu ie la o mai bu nă înţelegere şi apli ca rea or to gra fi ei co
rec te a cu vin te lor scri se cu cra ti mă atât în li te ra tu ră cât şi în luc ră ri le de spe ci a li ta te. În abor da rea adjec ti ve lor tre bu ie să se acor de ate nţ ie gra de lor 
de com pa ra ţ ie ca re au fost in tro du se în cla sa a cin cea pen tru a fi sta bi li tă le gă tu ra pe li nie ori zon ta lă cu al te lim bi ca re se învaţă.

Abor da rea ver be lor este un pro ces mai com plex şi ar tre bui să se in si ste asu pra dis tin cţ i i lor din tre mo du ri le şi tim pu ri le ver be lor. De şi nu se 
uti li ze a ză în mod ac tiv to a te tim pu ri le în co mu ni ca re, se re co man da tă re cu no a ş te rea tu tu ror tim pu ri lor ver be lor auxi li ar (a fi, a avea, a vrea/a voi).

Pen tru abor da rea pă rţ i lor de vor bi re ne fle xi bi le tre bu ie pla ni fi ca te mai mul te ore, punânduse ac cen tul pe acu za tiv, to to da tă ex plic ânduse ro
lul pre po ziţiilor în co mu ni ca rea co ti di a nă. Exem ple le tre bu ie lu a te din co mu ni ca rea co ti di a nă, pen tru ca ele vii să le po a tă iden ti fi ca şi să înţele a gă 
fun cţ ia lor în pro po zi ţ ii în aşa fel încât cuvântul săl iden ti fi ce ca uni ta te la ni vel mor fo lo gic şi sin tac tic. Cu ace la şi scop se vor abor da şi cle lal te 
părţi de vor bi re ne fle xi bi le.

Ortografia

Nor me le or to gra fi ce vor fi însuşite cu aju to rul exer ci ţ i i lor si ste ma ti ce (dic tă ri le or to gra fi ce, co rec ta rea gre ş e li lor din trun text dat, te ste cu 
exer ci ţ ii de or to gra fie etc.). În exer sa rea or to gra fi ei se re co man dă ca o ate nţ ie apar te să fie acor da tă plu ra lu lui sub stan ti ve lor, sub stan ti ve lor în 
ge ni tiv, cu vin te lor ca re sunt scri se în mod di fe rit (de spă rţ it sau împreună) în di fe ri te si tu a ţ ii. Tre bu ie de ase me nea pe ri o dic să se ve ri fi ce scri e rea 
cu vin te lor, în mod apar te a cu vin te lor ca re încep şi se ter mi nă în Î, pre cum şi scri e rea li te re lor Î şi Â în in ter i o rul cu vin te lor.

De ase me nea, ele vii trebuiе încurajaţi ca sin gu ri să ob ser ve şi co rec te ze gre ş e li le de or to gra fie în co mu ni ca rea SMS şi în al te ti pu ri de co mu
ni ca re.

În plus, ele vii tre bu ie îndemnaţi să fo lo se a scă îndrumătoarele şi di cţ i o na re le or to gra fi ce (edi ţ i i le şco la re). Este de do rit ca pro fe so rul să adu că 
un exem plar de Dicţionarortografic la oră de fi e ca re da tă când se abor de a ză te me de or to gra fie (în acest fel ar pu tea de la fi e ca re elev în mod in di
vi dual să ce a ră ca ace sta să gă se a scă un cuvânt în di cţ i o na rul or to gra fie şi să de ter mi ne for ma co rec tă sau scri e rea co rec tă).

Ortoepia

Pro fe so rul tre bu ie per ma nent să sco a tă în evi denţă im por ta nţa pro nu nţ ă rii co rec te, ca re se cul ti vă prin apli ca rea anu mi tor exer ci ţ ii or to e pi ce. 
Exer ci ţ i i le or to e pi ce nu tre bu ie re a li za te ca uni tă ţi di dac ti ce apar te, ci în ca drul anu mi tor te me ade cva te din gra ma ti că. Ac cen tu a rea pro po zi ţ i i lor 
po a te fi adu să în le gă tu ră cu or to gra fia, iar pe de al tă par te cu sin ta xa, etc. În ca zul fo lo si rii înregistrărilor audio, ele vi lor tre bu ie for ma tă de prin de
rea de iden ti fi ca re, re pro du ce re şi însuşire a co mu ni că rii cu o ac cen tu a re co re spun ză to a re, iar atun ci când se ajun ge la aba te re de la nor me le or to e
pi ce, să de o se be a scă ac cen tu a rea su ne te lor în va ri an ta li te ra ră faţă de va ri an ta di a lec ta lă a lim bii române.

Une le exer ci ţ ii or to e pi ce se pot re a li za şi pe te me co re spun ză to a re din li te ra tu ră: de ex. ar ti cu la rea po a te fi exer sa tă prin ro sti rea nu mă ră to ri
lor în ca drul ore lor de pre da re a li te ra tu rii po pu la re; ac cen tul cu vin te lor, tem poul, rit mul, in to na ţ ia pro po zi ţ i ei şi pa u ze le se vor exer sa prin ci ti rea 
cu vo ce ta re a unor frag men te din lec tu ra su pli men ta ră (la ale ge rea pro fe so ru lui sau a ele vu lui) etc. Pen tru exer sa rea or to e pi că tre bu ie întreprise 
ac ti vi tăţi ca re ţin de ro sti rea pe de rost a unor frag men te în pro ză sau ver su ri (cu aju to rul ma te ri a le lor di dac ti ce audi ti ve).

CUL TU RA EX PRI MĂ RII

Acest do me niu tre bu ie să fie le gat cu abor da rea tex te lor li te ra re ca for mă re pre zen ta ti vă de ex pri ma re, pre cum şi cu abor da rea gra ma ti cii şi 
or to gra fi ei, ca re vor con tri bui la cul ti va rea co rec tă în ex pri ma rea ora lă şi scri să. 

Cul tu ra ex pri mă rii se cul ti vă prin pu ne rea în apli ca re a exer ci ţ i i lor le xi calse man ti ce şi sti li sti ce, ca re au drept scop îmbogăţirea vo ca bu la ru lui 
şi de zvol ta rea abi li tă ţ i lor şi com pe te nţ e lor de ex pri ma re. To a te ace ste ti pu ri de exer ci ţ ii, ca re duc la de zvol ta rea ca pa ci tă ţ ii de ex pri ma re co rec tă, se 
re a li ze a ză pe text sau împreună cu exer ci ţ i i le de vor bi re.

III. MO NI TO RI ZA REA ŞI EVA LU A REA PRE DĂ RII ŞI ÎNVĂŢĂRII

Mo ni to ri za rea şi eva lu a rea re zul ta te lor pro gre su lui ele vi lor este în fun cţ ia re a li ză rii fi na li tă ţ i lor, şi începe cu o eva lu a re ini ţ i a lă a ni ve lu lui la 
ca re se gă se ş te ele vul şi în ra port cu ce ea ce se va eva lua în vi i to rul lui pro gres pre cum şi cu no ta rea. Fi e ca re ac ti vi ta te este o opor tu ni ta te bu nă pen
tru eva lu a rea şi obţ i ne rea in for ma ţ i i lor de spre pro gre sul ace stu ia. Fi e ca re oră şi fi e ca re ac ti vi ta te este o mo da li ta te de eva lu a re for ma ti vă, re spec tiv 
de înregistrare a pro gre su lui ele vi lor şi o îndrumare pen tru ac ti vi tă ţ i le vi i to a re.
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Eva lu a rea for ma ti vă este o par te in te gran tă a abor dă ri lor de pre da re mo der ne şi subînţelege eva lu a rea cu no ş ti nţ e lor, abi li tă ţ i lor, ati tu di ni lor şi 
com por ta men te lor, pre cum şi de zvol ta rea com pe te nţ e lor ade cva te în tim pul pre dă rii şi învăţării. Re zul ta tul ace stei eva lu ă ri ofe ră fe ed back ele vi lor 
şi pro fe so ri lor cu pri vi re la com pe te nţ e le ca re au fost bi ne însuşite şi ca re nu, pre cum şi cu pri vi re la efi ci e nţa me to de lor ade cva te pe ca re pro fe so
rul lea apli cat pen tru atin ge rea obi ec ti vu lui. Mă su ra rea for ma ti vă im pli că co lec ta rea de da te cu pri vi re la re zul ta te le ele vi lor, dar ce le mai fre cven
te teh ni ci sunt: re a li za rea sar ci ni lor prac ti ce, ob ser va rea şi înregistrarea ac ti vi tă ţ i lor ele vi lor în tim pul ore lor, co mu ni ca rea ne mij lo ci tă din tre ele vi 
şi pro fe so ri, re gi stru pen tru fi e ca re elev (har ta pro gre să rii) etc. Re zul ta te le eva lu ă rii for ma ti ve la sfârşitul cic lu lui di dac tic tre bu ie să fie pre zen ta te 
şi su ma tiv – prin no tă nu me ri că.

Mun ca fi e că rui pro fe sor este for ma tă din pla ni fi ca re, re a li za re, mo ni to ri za re şi eva lu a re. Este im por tant ca pro fe so rul să mo ni to ri ze re şi eva
lu e ze con ti nuu, nu nu mai re zul ta te le ele vi lor ci şi pro ce sul de pre da re şi învăţare, pre cum şi pe si ne însuşi şi pro pria mun că.

РУСИНСКИЈЕЗИК

На зва пред ме ту Рускиязик
Ци ль Цильна ста ви ру ско го язи ка то же би шко ляр ви тво рй о вал ко му ни ка цию на ру ским язи ку у склад зе зоз фо не тич ни ма, ґра ма тич ни ма и се ман тич ни ма 

за ко нї то сца ми ру ско го язи ка у усней и пи са ней ко му ни ка циї, здо бу вал спо зна ня о тра ди ци й ней кул ту ри и су ча сней кнї жов но сци на тим язи ку, як и 
o тра ди ци й них и су ча сних вред но сцох, же би ха сно вал здо бу ти зна ня и спо соб но сци и ро зви вал вла сни по тен ци я ли, особ ни ви слов ни мо жлї во сци и 
со ци ял ни схоп но сци. 

Kласа Пията
Роч ни фонд год зи нох 180

Ко рек ция зоз дру ги ма пред ме та ми
Серб ски як нє ма це рин ски язик
Стран ски язик
Ис то рия
Му зич на кул ту ра
По до бо ва кул ту ра (ликовнанасрпском)
Вир ска на ста ва
Гра ждан ске вос пи та нє

ОБЛАСЦ/ТЕМА ВИХОДИ
Позаконченейобласци/теми,школяр: ЗМИСТИ

КНЇ ЖОВ НОСЦ

– ро зли кує ли ри ку, епи ку, дра му
– ро зли кує кнї жов ни род од кнї жов ней фа й ти
– пре по зна и по тол кує при ро ду 
сказ ки, ба сни, при по вед ки
– дра ма ти зує текст з пре кла да нь ом на ди я лог
– пре по зна ро злич ни угли па тре ня 
и вид зе ня истих по дї й ох
– ви ра жи сво йо до жи це и 
 ста но ви ско о опи са ней по дїї
– ро зли кує увод, за плєт, ро зри ше нє 
– за мер кує за плєт и окол но сци
ко три до нь го при ве дли
– ро зли кує до слов не и пре нє ше не зна че нє
– ана ли зує при чи но во и по шлїд ко во 
 од но ше ня у кнї жов ним дї лу на 
при кла дох з тек сту
– пре по зна вод за ци мо тив и по боч ни
 мо ти ви
– ана ли зує еле мен ти ком по зи циї
 лир скей пи снї (стро фа, стих)
– пре по зна по ет ску сли ку
– ана ли зує еле мен ти ком по зи циї
 еп ско го дї ла як часц фа бу ли
– пре при по ве да текст з ро злич них углох па тре ня. 

Лирика
Кнїжовнитерминиипоняца
Усна тра ди ция и умет нїц ка твор чосц. 
По ня це по е зиї и про зи и ро зли ко ва нє
При по ве да нє и опи со ва нє.
Те ма и мо тив. Основ ни мо тив
План дї ла. Вя за мед зи ча сца ми тек ста. Основ ни ета пи у ком по
зи циї еп ско го дї ла. 
Тех нї ки фор мо ва ня по до бох:опис вон ка шнь о го ви па трун ку, пи
са те ль ов ко мен тар, ха рак тер ни прик ме ти по до би.
Стил ски сред ства з ко три ма ше фор мую 
по ет ски сли ки и ви во лую умет нїц ки 
упе чат ки у лир скей пи снї. 
По ет ски сли ки ви во ла ни
зоз по ров на нь ом, епи те том, 
пер со ни фи ка цию и оно ма то пею. 
Пре нє ше не зна че нє сло вох, ви ра зох, фра зох. 
Ком по зи ция лир скей пи снї, 
фа й ти сти лох и мо ти ви.

Лектира
1. Ири на Г. Ко ва че вич, Даймируку
2. Сил во Ер де лї, Дуб
3. Ми рон Ко ло шняї, Здогадованєнавойну
4. Га ври їл Ко сте ль ник, Мояписня
5. Га ври їл На дь, Чишичул,сину
6. Ме ла ния Па вло вич, Єстєднанїтка
7. Ми хал Ра мач, Дражканасалаш
8. Дра гу тин Та ди я но вич, Високижовтижита
9. Ру ска нар. Младосцпреходзи

Епикаидрама
Еп ска пи сня.
Ха рак те ри сти ки драм ско го тек ста
и ди я лог як глав на прик ме та.
За плєт и ро зри ше нє у драм ским тек сту.
При по ве да нє и опи со ва нє.
План дїла. Вяза медзи часцами текста. Основни етапи у 
композициї епского дїла.
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ЯЗИК
ГРА МА ТИ КА И

ПРА ВО ПИС

– ви ра жи до жи це з пол ним ви ре че нь ом, пра вил ним ви гва ря нь ом 
и ин то на цию
– ро зли кує бу кви ру скей ки рил ки од серб скей ки рил ки
– пра вил но ви гва ря дзвон ке г
– пре по зна про сте, пре ши ре не и зло же не ви ре че нє
– пре ши ри про сте ви ре че нє з до дат ка ми же би ше до ста ло пре
ши ре не ви рє че нє
– од ред зи со став сло ва и тво ре нє сло вох з до да ва нь ом пре фик
сох и су фик сох
– ро зли кує зна че нє сло вох до ста тих з ри жни ма пре фик са ми и 
су фик са ми на при кла дох

Тех нї ки фор мо ва ня по до бох:опис вон ка шнь о го ви па трун ку, пи
са те ль ов ко мен тар, ха рак тер ни прик ме ти по до би.

Лектира
1. Ми рон Ка нюх, ПчолкаСмолка
2. Ми ко ла М. Ко чиш, Лєтнївечар
3. Ми ко ла М. Ко чиш, Владкошевеженагосцину
4. Вла ди мир Ко чиш, Наструнохгушлї
5. Ми хал Ко вач, Билакобула
6. Ште фан Ча кан, Стариимладивовк
7. Ру ска нар. прип. Побожнишестри
8. Ру ска нар. прип. Хтошмеєсцналєжацо
9. Укра їн ска нар.ду ма, КозакГолота
10. Ру ска нар.прип. Здогадлївискравец
11. Серб ска. нар. Ерозгевтогошвета
12. Ми ко ла Ску бан, Шамла
13. Ми ха ль Ма й те нї, Нєзвичайнидарунок

Домашнялектира
1. Ра дярд Ки пли нґ, Кнїжкаоджунґли
2. Ири на Г. Ко ва че вич, Тисячрадосци
3. Ви бор по ез. за дзе ци на ру ским язи ку

Фонетика
Гла си, во ка ли, кон со нан ти.
Ви гва ря нє по вер ти кал ней и го ри зон тал ней ли ниї.
Под зе лє нє по дзвон ко сци, ме сце и спо со бу тво ре ня; єд на че нє по 
дзвон ко сци.
Ро зли ка мед зи екс пло зив ни ма дь и ть и серб ски ма ђ ић.
Синтакса
Про сте ви ре че нє; су бєкт и пре ди кат, вя зи сло вох у ви ре че ню.
Пре ши ре не ви ре че нє – су бєк то ва и пре ди ка то ва ґру па, до дат ки 
су бєк ту и пре ди ка ту.
Єд ноч ле ни и без су бєкт ни ви ре че ня, но ми на тив ни.
На гла шка сло ва и ви ре че ня.
Зло же не ви ре че нє, по ня це и пре по зна ва нє. 
Тво ре нє сло вох
Ко ре нь, осно ва, пре фикс, су фикс. При кла ди зло же них и ви вед зе
них сло вох. По жич ки.
Правопис
Правописни правила важни за наставну материю у пиятей кла
си, писанє словох вєдно и окреме. Привикованє на хаснованє 
правопису и словнїка.

ЯЗИЧ НА
КУЛ ТУ РА

– про вад зи и ро зу ми ви кла да нє, со о бщ е нє, об ви сце нє и упут ства 
на стан дард ним язи ку на ро злич ни те ми
– пре по зна и ро зу ми ди рект ну и ин ди рект ну бе ше ду и пре нє ше
не зна че нє сло вох и ви ра зох
– За мер кує вя зу ве цей ин фор ма ци й ох
– по вя же текст зоз вла сним ис ку ством и до жи цом
– ясно ви ра жи дум ку, идею, ста но ви ско, чув ство
– бе ше дує з пол ни ма ви ре че ня ми
– ха снує шиц ки фор ми ви сло вй о ва ня: при по ве да нє, пре при по
ве до ва нє, опи со ва нє
– уча ствує у ди я ло гу и при ла год зи свой ви раз те ми и уча шнї ком
– при ме нї пра во пис за стан дард ни си ту а циї
– на пра ви свой план ви кла да ня и пи са ня
– скра ци текст на на й мен ши оста ток ин фор ма циї и пред лу жиц 
текст як свой до да ток
– исти сло ва зна на пи ше з ру ску ки рил ку ко тра ше ро зли кую од 
серб скей ки рил ки; ха снує дво знач ни во кал ски бу кви
– ро зли кує бе ше ду у те ра шнїм ча ше од ре тро спек ти ви
– за мер кує хро но ло ґ ию; исти текст зна ви ра жи у пре шлим, те ра
шнїм и бу ду цим ча ше
– пре по зна де та лї на общ ей сли ки
– при по ве да и пи ше по те зох
– опи сує екс те ри єр и ен те ри єр
– при ме нює тех нї ку пи са ня со ста ву (че жи ско те ми, ви бор и роз
по ря док по є ди но сцох, осно ви ком по зи циї тек ста и ґру по ва нє по
є ди но сцох)
– пише писмо (позна правила писаня приватного писма и пра
вила електронских порученьох на мобилних телефонох и явних 
дружтвених мрежох

При по ве да нє о прав ди вих и ви ду ма них по дї й ох спрам ря до шлї
ду збу ва нь ох, спрам сво й о го або за єд нїц ко го пла ну.
Опи со ва нє вон ка шнь о го и ну ка шнь о го про сто ру, по є ди но сцох з 
при ро ди люд зох и жи во ти нь ох у ру ша ню и ми ро ва ню з на гла
шку на ви ра зних прик ме тох.
Опи со ва нє це ка ро бо ти, ру рал но го и го род ско го пе й за жу у ро
злич них ча со вих и хви ль о вих об ста ви нох, ми кро и ма кро обєк
тох за за єд нїц ку у особ ну на ме ну. 
Пре при по ве до ва нє вла сних и цуд зих до жи цох як и зми стох тек
стох, оба чо ва нє струк ту ри при по вед ки, хро но ло ґ иї, на гла шо ва
нє ключ них хви ль кох. Ди на мич ни и ста тич ни сце ни. Оба чо ва нє 
стил ских сред ствох.
Пор трет. Кул ту ра ви сло вй о ва ня и ви ра жо ва нє дзе ки, на ми ри, 
жа да ня, про ци ве ня, про ци ве ня и со гла сно сци, кул ту ра об ход зе
ня (спра во ва ня). 
Ин фор мо ва нє и пре но ше нє ин фор ма ци й ох спрам пе йц пра ви лох 
и зми сту вист ки. Кри тиц ке од но ше нє ґу ин фор ма циї. 
Со ста вя нє ви ре че нь ох з язич ни ма и пра во пи сни ма пра ви ла ми. 
Пи са нє пи та нь ох и од ви тох у вя зи з об ро бе ни ма тек ста ми, фил
мом, пред ста ву, му зи ку и по доб не. 
Дво знач ни во кал ски бу кви, серб ска и ру ска ки рил ку. 
План ви кла да ня у усней и пи са ней фор ми. 
Бе ше да у те ра шнїм ча ше и ре тро спек тив но. Хро но ло ґ ия по дї й
ох. Исти текст у пре шлим, те ра шнїм и бу ду цим ча ше. 
Пре по зна ва нє де та ль ох на общ ей сли ки. 

КО РЕК ЦИЯ ЗОЗ ДРУ ГИ МА ПРЕД МЕ ТА МИ
серб ски як нє ма це рин ски язик
стран ски язик
ис то рия
му зич на кул ту ра
по до бо ва кул ту ра 
вир ска на ста ва
гра ждан ске вос пи та нє
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УПУТСТВОЗАВИТВОРЙОВАНЄПРОГРАМИ

На став на про гра ма ру ско го язи ка за пи я ту кла су ма три мед зи соб но по вя за ни ца ло сци: Кнїжовносц,ЯзикиКултурависловйованя 
(усно го и пи са но го). На вед зе ни ца ло сци функ ци о нал но по вя за ни. У да єд них же мох то од во є ни ца ло сци (об ла сци) як на став ни пред ме ти 
з окрем ним фон дом год зи нох. У на став ней прак си у нас то ти ца ло сци ин те ґ ро ва ни до єд но го на став но го пред ме ту з укуп ним фон дом 180 
год зи ни у пи я тей кла си. Тот прин цип ин те ґ ра циї за уро ве нь основ ней шко ли функ ци о нал ни бо ука зує мед зи за ви сносц кнї жов но сци и 
язи ка и з тим ше ука зує як ви ра жо ва нє у ров нї ко му ни ка циї та шиц ко у ров нї ро зу ме ня и до жи ца шве та и жи во та ви ра же не з язи ком. Исте 
под зе лє нє на три ца ло сци про вад зи ше по вер ти ка ли у шиц ких кла сох основ ней шко ли. Фонд год зи нох за ка жду об ласц флек си бил ни и 
ру ша ше ко ло 60 до 70 год зи ни за ка жду ца лосц, а пред кла да ше же би на став нїк зоз сво їм роч ним пла ном на пра вел ди стри бу цию на став
них год зи нох по ца ло сцох (об ла сцох) и кон крет них на став них єдин кох. При тим на став нїк буд зе мац у огляд зе пред ход ни зна ня шко ля рох 
як и по тре бу за пов то рй о ва нь ом и ве жба нь ом же би ше у ца ло сци до шло до ре зул та ту ви ра же но го зоз виходамиод но сно кра й нїм ци ль ом. 

Про грам ска об ласц Кнїжовносц ма по глє до ва ня ко три ко ре ла тив ни зоз по глє до ва ня ми у ца лей вер ти ка ли по осму кла су. При тим 
ше ма у огляд зе спо соб но сци шко ля ра же би ро зу мел, пре по знал, по хо пел и по ха сно вал да єд ни по ня ца ха рак те ри стич ни за кнї жов носц 
нє лєм як пи са не сло во алє и як умет носц сло вох. Про гра ма нє ма ви ра же ни па ра ме три ис то риї кнї жов но сци по не же то буд зе ин те рес аж 
стред нєй шко ли. До тля, на ста ва ма функ цию увод зе ня шко ля рох до до жи ца и ро зу ме ня кнї жов но го дї ла як и упо зна ва нє да єд них по ня
цох з ко три ма на у ка о кнї жов но сци опи сує кнї жов носц. Кнї жов на про дук ция на ру ским язи ку за дзе ци досц скром на по об ся гу та пре то 
спи сок на сло вох обо вя зней школ скей лек ти ри звек ша ни у од но ше ню на дру ги язи ки. То пре то же за ве лїх шко ля рох то буд зе пер ше и 
остат нє ме сто дзе упо знаю ав то рох и дї ла на ру ским язи ку. Три основ ни шко ли з ру ским на став ним язи ком (у Ру ским Ке ре сту ре, Ко цу ре 
и Дюр дь о ве) то ва лал ски стред ки, з тим же єд на єд но я зич на а два дво я зич ни. И то фак то ри, звон ка школ ски алє при сут ни, ко три уплї вую 
на укуп ну су му на сло вох ко три пред вид зе ни з то ту про гра му. 

Про грам ска об ласц Язик(ґраматикаиправопис) опе ра ше на за о кру же ни си стем зна нь ох за ключ но зоз штвар ту кла су. Шко ля ре у 
стан дард ней бе шед ней ко му ни ка циї з би зов но сцу ха сную три дї є слов ни ча си, нє гри ша у ха сно ва ню при пад кох, шиц ки те сто ва ня ука за
ли же з би зов но сцу скла даю ви ре че нє, ха сную и ви ра жую про стор ни од но ше ня, за ме нов нї ки, скла да нє сло вох у ви ре че ню итд. У ґра ма
ти ки ру ско го язи ка єст ми ни мал не чи сло ви нїм кох, ду бле тох и по доб ни зя ве ня ко три би уче нє ру ско го язи ка тво ре ли зло жен шим. Ак цент 
ста й ом ни на пре до стат нїм скла ду та ше ак цент лєм кон ста тує як чер стве пра ви ло. Пре шиц ко то то пре ши ре нє зна ня з ґра ма ти ки буд зе 
ин тен зив нє й ше у ше стей и сед мей кла си. По ня ца ше увод за и во о бще ро бо та на ґра ма ти ки ше вше од ви ва на кнї жов ним тек сту ко три 
на пре док по зна ти. Ро бо та на став нї ка под ро зу мює нє лєм уче нє о пра вил ним ви гва ря ню и ха сно ва ню сло вох у ви ре че ню алє и ста й ом не 
ве жба нє на но вих при кла дох. Пра во пис ру ско го язи ка за сно ва ни на мор фо ло ґ и й нофо не тич ним прин ци пу та є у осно ви єд но став ни бо 
по треб не за мер ко вац и на у чиц лєм да ске льо зя ве ня пи са ня бу кви д опрез бу кви с и пи са нє не ґ а циї вєд но и окре ме. Пра во пис зло же ни у 
ча сци пи са ня во ка лох тє. дво знач них во кал ских бу квох и мег ко го зна ка (я, є, ї, ю, ь), цо вше лї як тре ба нє пре рив но ве жбац у усло ви й ох 
ме ди й но го окру же ня з язи ка ми ко три маю ла ти нич не пи смо и вше мен ше ха сно ва нє ки рил ско го пи сма у ме ди й ней и ин шей ко му ни ка циї.

Про грам ска об ласц Култураусногоиписаноговисловйованя то мед зи о бласц у ко трей ше пре плє таю и кнї жов носц и ґра ма ти ка. Ис
то ча шнє то об ласц чи йо зми сти на й ве цей уна пря ме ни на ко му ни ка цию, на бе шед ни язик, дзе шиц ки зми сти маю свой прак тич ни сми сел. 
По є ди нєц ма дум ку ко тру жа да пре нєсц да ко му а пи та нє же ке льо му ше уда ва пре несц по ру че нє ко тре на й ве цей за кри ва то ту дум ку, без 
за вад за нь ох. Пре то по треб не же би на став нїк по шве цел на й ве цей ча су пра ве кул ту ри ви сло вй о ва ня, усно го и пи са но го, нє пре рив но ука
зу ю ци на ни ян си у ви сло вй о ва ню и зна че нє тих ни ян сох и мо жлї во сци же би як со бе шед нїк бул по хо пе ни. То про стор у ко трим шко ляр 
мо же ука зац свою спо соб носц за ква ли тет ну ко му ни ка цию з окру же нь ом и ука зац сво йо язич ни спо соб но сци. По є ди нєц мо же бу до вац 
свой вла сни ви раз и з тим ука зац свою ин ди ви ду ал носц. Зна нє и ха сно ва нє ни ян скох у ви сло вй о ва ню ше ве жба на вше но вих при кла дох а 
на став нїк ма на досц мо жлї во сци на йсц ре ал ни жи вот ни си ту а циї ко три тре ба и мож цо лєп ше фор му ло вац же би то ти си ту а циї ма ли исти 
при єм при со бе шед нї ко ви. Кул ту ра ви сло вй о ва ня ше бу дує нє лєм зоз уче нь ом но вих сло вох як бо га це нє слов нї ка алє и зоз ши ре нь ом 
об ся гу зна че ня уж по зна тих сло вох у но вих окол но сцох. У дво я зич ним стред ку ин тер фе рен ция ве ль ка та барз ва жне же би ше у на ста ви 
до шло до век шо го ступ ня со гла сно сци у ро зу ме ню об ся гу зна че ня сло ва. Зоз ри жних ви глє до ва нь ох по зна те же кед ма ме зя ве нє ко тре ше 
мо же ме но вац з ве цей ро злич ни ма сло ва ми а з истим зна че нь ом а од то го да ске льо сло ва за єд нїц ки за оби два язи ки, шко ляр на й ча сте й ше 
у ка ждод нь о вей бе ше ди ха снує пре ва жно сло ва ко три за єд нїц ки за оби два язи ки. З тим ше до при но ши лєп шо му ро зу ме ню алє ше ис то
ча шнє тра ца ве лї ви слов ни мо жлї во сци у єд ним язи ку. Пре то огром на уло га на став нї ка же би з пла но ва нь ом ро бо ти мал у огляд зе уна
пред зе нє ви слов них мо жлї во сцох шко ля ра на вза єм ни ха сен ка ждо го со бе шед нї ка. Пре то знач не же би ше з усво й о ва нь ом но вих сло вох и 
ви ра зох у слов нї ку шко ля ра ис то ча шнє ро бе ло и на пре ши ре ню об ся гу зна че ня уж по зна тих сло вох и ви ра зох. То вше лї як ма ко ре ла цию 
зоз об ла сцу кнї жов но сци бо би без ро зу ме ня пре нє ше но го, ме та фо рич но го зна че ня сло вох и ви ра зох ско ро ка жда ро бо та на кнї жов ним 
дї лу бу ла да рем на. 

СЛОВАЧКИЈЕЗИК

Názov pred me tu SLOVENSKÝJAZYK
Ci eľ Cieľ výučby a uče nia slovenskéhojazyka je, aby ži ak pe sto val slo venský jazyk tak, že ho bu de správne používať v rôznych ko mu ni kačných situáciách, v ho

vo re nej a písanej po do be; prostredníctvom čítania a interpretácie literárnych diel bu de rozvíjať pred sta vi vo sť a ume leckú vnímavosť, este tické kom pe ten cie, 
kri tické po sud zo va nie a mravné hod no te nie. 

Ročník Piaty
Ročný fond hodín 180hodín

OBLASŤ/TÉMA VÝKONY
Po spracovanej téme/oblasti žiak bude schopný: OBSAH

LI TE RATÚRA

–ur čiť literárny druh a žáner literárneho di e la 
–odlíšiť cha rak te ri stické vlast no sti ľudo vej slo ve sno sti od vlastností 
ume lec kej li te ratúry 
–rozlíšiť re a li stickú a fan ta stickú prózu
–analyzo vať prvky kompozície lyric kej básne (stro fa, verš); ver šo
vaného epického di e la (ba lady) a v próze (ča sti fa buly de ja – ka pi
to la, epizóda);
–dra ma tického di e la (dej stvo, scéna, výstup)
–odlíšiť po jem básnika a po jem lyrického su bjek tu; po jem rozprá
vača a spi so va te ľa 

LYRIKA

Literárnetermínyapojmy
Básnik a lyrický su bjekt.
Motívy a básnické obrazy ako prvky kompozície lyric kej básne a pi
e sne.
Druhy strof po dľa poč tu ver šov v lyric kej básni/pi e sni: štvorveršová.
Znaky lyric kej poézie: obra zno sť, rytmic ko sť.
Básnické figúry: pri rov na nie, personifikácia; epi te ton, ono ma to po ja.
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–rozlíšiť literárne po stupy
– roz po znať zvu kové, vizuálne (tak tilné a ol fak to rické) prvky bás
nického obra zu 
–ur čiť básnické figúry (štyli stické pro stri edky) a poc ho piť ich úlo hu 
v literárnoume lec kom tex te
–hod no tiť ume lecký pred nes, rozprávanie ale bo dra ma tický dej (žar
tovný, ve selý, smutný a pod.)
–ur čiť tému a základné a ve dľ aj šie motívy
–analyzo vať príčinu a následky ča sového sle du motívov
–ilu stro vať vlast no sti postáv na príkladoch z tex tu 
–hod no tiť ko na nie postáv a odôvodniť svoj po stoj 
– porovnávať fiktívne (ne sku točné, vymyslené) a reálne vlast no sti 
li te ratúry
–ilu stro vať po very, zvyky/obyča je, spôsob ži vo ta a uda lo sti z mi nu
lo sti opísané v literárnych di e lach
–uvi e sť príklady to ho, čo získal čítaním

Druhy autorských a ľudových lyrických piesní a básní: opisné (de
skriptívne); zbojnícke a ob radné.
Školskálektúra
1. Slovenská ľudová pi e seň: Spievajžesi,spievaj
2. Ob ra dové ľudové pi e sne (výber) 
3. Vi li am Fi gušBystrý: Aničkamaličká 
4. Ju raj Tu ši ak: Zimnákrajinka
5. Fe renc Fehér: Báčskakrajinka
6. Pa vol Orságh Hvi e zdo slav: Jarnékvietky
7. Ele na Čepčeková: Janánôta
8. Da niel He vi er (výber z di e la)
9. Mi lan La si ca: Vybranéslová

EPIKA

Literárnetermínyapojmy
Spi so va teľ a rozprávač.
Slo vo tvorné po stupy: opis, rozprávanie v pr vej a tre tej oso be; dialóg.
Fa bu la: sled udalostí, epizódy, ka pi toly.
Cha rak te ri sti ka postáv – spôsob vyja dro va nia, správanie, fyzický 
vzhľad, ži votné po sto je, etic ko sť ko na nia.
Druhy epických diel vo ver ši a v próze: ľudová ba la da, bájka, žartov
ná ľudová rozprávka.

Školskálektúra

1. Ľudová ba la da: RabovaliTurci 
2. Slovenská ľudová bájka: Lišiakažaba
3. Mi lan Rúfus: Otrochgrošoch 
4. Žartovná ľudová rozprávka: Kubovepríbehy (výber)
5. Mar tin Pre bu di la: Hej,kedysibolnapovale
6. Klára Jarunková: Kamaráti(úryvok)
7. Slovenská ľudová po ve sť o Jánošíkovi
8. Výber zo srb skej súča snej prózy
9. Mária KotvášováJonášová: Tetuškamoja,kdesimi?
10. Da niel De foe: RobinsonCrusoe(úryvok o výstav be úkrytu)

DRÁMA
Literárnetermínyapojmy
Dej stvo, výstup, osoby v dráme. 
Dra ma tické útvary a rozhlasová hra.

Školskálektúra
1. An na NemogováKolárová: AkoboliVierkaa Jurkomalí (diva
delná hra pre de ti) 
2. Du šan Ra do vić: KapitánJohnPeoplefox
3. Bábkové di va dlo pre de ti (výber) 

VEDECKOPOPULÁRNEAINFORMAČNÉTEXTY
(výber 2 diel) 

1. Pa vol Dob šinský: zberateľská čin no sť a malé formy ľudo vej slo
ve sno sti
2. Ako vzni kajú knihy (spi so va teľ, re dak tor, výtvarný re dak tor,...)
3. Zo ži vo ta na šich pred kov 
4. Ni ko la Te sla: Mo je det stvo
5. Výber z kníh, encyklopédií a ča so pi sov pre de ti a in ter ne tu

DOMÁCALEKTÚRA:
1. Slo venské ľudové rozprávky a bájky (výber) 
2. Po ve sti o Jánošíkovi (výber)
3. Mark Twa in: Dobrodružstvá To ma Sawyera 
4. Výber z autorských rozprávok (Ľubomír Fel dek: O ška re dej prin
ce znej, Hans Chri stian An der sen: Slávik, Mir ko Pe tro vić: Bosá po
lonéza, Ed mon do de Ami cis: Môj pri a teľ Ga ron ne, Mi lan Rúfus: Pa
mo daj šť a stia, Jiří Wol ker: O kominárovi, ...)
5. Ju raj Tu ši ak: Postavím si ka šti eľ ve žič kový
6. Ru do Mo ric: Z poľovníckej kapsy

Doplnkoválektúra
 (výber – 3 diel)

1. Mi ro slav Demák: O troch umel coch 
2. Výber žar tovných rozprávok zo sve to vej li te ratúry 
3. Vi doe Pod go rec: Biely cigánik 
4. Výber z antológie: Postavím si palác z pa la ci ni ek 
5. Po ze ral/a som detský slo venský film (voľný výber)
6. Ko mix po dľa výbe ru 
7. Po ze ral/a som di va delné pred sta ve nie pre de ti
8. Ezo po ve bájky (výber) 
9. Astrid Lindgrenová: Pipy dlhá pan čuc ha 
10. Výber zo súča snej slo ven skej poézie pre de ti 
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JAZYK

Gra ma ti ka (jazyk, 
fo ne ti ka, le xi koló gia, 

morfológia)

–po znať sku piny slo vanských jazykov 
–chápať vzť ah k ma te rinskému jazyku a k jazyku iných národov
–po znať zho du jazykových ja vov med zi slo ven či nou a srb či nou 
– odlíšiť spi sovný jazyk od nárečia; po znať cha rak te ri stiky slo
venských nárečí
–ur čiť v slovách spo do bo va nie spoluhlások po dľa zne lo sti
–upla tň o vať rytmický zákon
–ur čiť stav bu slov, slo vo tvorné po stupy (od vod zo va nie a skla da nie)
–po znať ho monymá, synonymá a opozitá
–rozlíšiť ohybné a neo hybné slovné druhy
–po znať a ur čiť pády a pádové kon covky v korelácii so srb či nou
–ur čiť kategóriu ro du, čísla, pádu pri ohybných slovách okrem slo
vi es
–správne používať pádové kon covky

Tri sku piny slo vanských jazykov.
Ma te rinský jazyk a jazyky iných národov.
Kon tak tové jazyky: slo ve či na a srb či na
Spi sovný jazyk a nárečia (stre do slo venské, západoslovenské a 
výcho do slo venské).
Spo do bo va nie spoluhlások po dľa zne lo sti (znelé a ne znelé).
Zákon o rytmic kom krátení.
Stav ba a tvo re nie slov.
Ho monymá, synonymá a opozitá.
Ohybné slovné druhy: pod statné mená, prídavné mená, zámená, čís
lovky, slovesá; neo hybné slovné druhy: príslovky, pred ložky, spojky, 
ča sti ce, ci to slov cia (vyme no vať).
Pod statné mená – po jem a čle ne nie (hmotné – vše o becné a vlastné, 
neh motné)
Sklo ň o va nie pod statných mien mužského, ženského a stredného ro
du: slovný základ a pádová kon cov ka. 
Prídavné mená – po jem a čle ne nie (vlast nostné – akostné a vzť a hové 
a pri vla stň o va cie), zho da prídavného me na s pod staným me nom v 
ro de, čísle a páde; stu pň o va nie prídavných mien.
Sklo ň o va nie prídavných mien mužského, ženského a stredného ro
du; stu pň o va nie prídavných mien
Zámená – osobné zámená: sklo ň o va nie, krat šie a dlhšie tvary zámen; 
zvratné zámeno. 
Číslovky – po jem a čle ne nie (ur čité – základné, ra dové, sku pi nové, 
násobné a ne ur čité).
Slovesá – po jem, gra ma tické kategórie slo vi es, ne ur či tok, jed no
duché a zlo žené slo vesné tvary (vysve tle nie). 

Pra vo pis

–uplat niť pra vo pisnú nor mu pri písaní vybraných slov
–dôsledne uplat niť pra vo pisnú nor mu pri písaní ve ľkého písmena 
(zlo žené slová so spojovníkom a bez spojovníka, vi ac slovné vlastné 
mená)
–upla tň o vať in ter punkčné zna mi en ka
–používať Pravidláslovenskéhopravopisu a iné pra vo pisné príručky

Písanie i/y,í/ý po obo jakých spoluhláskach.
Ve ľké písmeno vo vi ac slovných ge o gra fických názvoch, názvoch 
in štitúcií, ustanovizní, organizácií (typické príklady); ve ľké a malé 
písmeno pri písaní privlastňovacích prídavných mien.
Zámeno Vy z úcty.
In ter punkčné zna mi en ka: či ar ka (pri vymenovávaní, oslovovaní); 
úvod zovky (pri a ma reč); pomlčka (na mi e sto úvod zo vi ek v pri a mej 
re či). 
Pravopisné príručky.

Or to e pia

–správne vyslo vo vať tvrdé spoluhlásky d,t,l,n pred i,e
–správne vyslo vo vať zdvo jené spoluhlásky v slovách
–správne vyslo vo vať slová vzhľ a dom na intonáciu
–rozprávať ja sne dbajúc na spi sovnú jazykovú nor mu 
–plynu lo a zre te ľ ne čítať na hlas literárne a vecné texty

Výslov no sť tvrdých spoluhlások d,t,l,n
pred i,e.
Výslov no sť zdvo jených spoluhlások.
Intonácia a prestávky v spojení s in ter punkčnými zna mi en ka mi; into
nácia opytovacích vi et. 
Artikulácia: hlasné čítanie jazyko la mov, naj prv po maly a po tom 
rýchlej šie (individuálne ale bo v sku pi ne).

JAZYKOVÁ KULTÚRA

–využívať rôzne slo hové po stupy: de skrip ciu (por trét a kra jin ka), 
rozprávanie v 1. a 3. oso be, dialóg
–zo sta viť správu a oznámenie
–ur čiť ča sti tex tu (názov, od seky) a za ra diť ich do súvislých častí 
(úvodná, stredná a záverečná ča sť tex tu)
–utvo riť ho vo rový pre jav ale bo napísaný text o vnímaní prečítaného 
literárneho di e la a na témy z ka ždo denného ži vo ta a vlast nej pred
sta vi vo sti 
–nájsť explicitne a implicitne vyjadrené informácie v jednoduchom 
literárnom a vecnom texte 

Prerozprávanie, rozprávanie, opis – zi sť o va nie ro zdi e lov med zi úst
nym a písomným vyjadrovaním; písanie li stu (súkromný, email).
Jazykové pre javy (správa, oznámenie)
Obo ha co va nie slov nej zásoby: synonymá a an tonymá; ne spi sovné 
slová a kalky – a vystri e da nie spi sovnými; zi ste nie a vyra de nie bez
významných podrobností a zbytočných slov v tex te a ústnom pre
ja ve.
Tec hni ka vypra co va nia písaného slo hu (základné prvky kompozí
cie); od sek ako kratší te ma tický ce lok a je ho kom po zič noštyli stické 
funk cie.
Tec hni ka čítania jed no duchých nelineárnych prv kov tex tu: ta bu ľky, 
di a gramy, grafikóny, le gendy. 
Ve rejný výstup, pre zen to va nie vlast nej a tímovej práce.
Formy spo lo čenského styku.
Osem domácich písaných úloh a ich ro zbor na ho di ne. 
Štyri školské písomné úlohy – po dve v ka ždom pol ro ku. 

KORELÁCIA S INÝMI PRED MET MI 
De je pis 
Hudobná kultúra
Výtvarná kultúra
Náboženstvo 
Ob či an ska výcho va

POKYNYNAREALIZÁCIUPROGRAMU

Učebné osnovy slo venského jazyka ob sa hujú tri vzdelávacie obla sti: li te ratúru, jazyk a jazykovú kultúru. Od porúčané ro zde le nie hodín po dľa 
vzdelávacích oblastí: li te ratúra – 70 hodín, jazyk – 70 hodín a jazyková kultúra – 40 hodín. Všetky tri obla sti sa navzájom in te grujú a ani jed na sa 
nemôže vyučo vať od de le ne a bez vzájomnej spätosti s inými ob la sť a mi. 

Učebné osnovy slo venského jazyka za lo žené sú na vzdelávacích výko noch, respektíve na pro ce se uče nia a ži ackych výko noch. Vzdelávacie 
výkony pred sta vujú opis zjed no tených vedomostí, zručností, po sto jov a hodnôt, ktoré ži ak bu du je, roz ši ru je a prehlbu je cez tri vzdelávacie obla sti 
to ho to vyučo va ci e ho pred me tu. 

I. PLÁNOVANIE VYUČO VA CI E HO PRO CE SU A UČE NIA 

Učebné osnovy za me rané na výkony umo žň ujú uči te ľ o vi väčšiu vo ľ no sť, vi ac možností v tvorení vyučo va ci e ho pro ce su a uče nia. Úlo hou 
uči te ľa je, aby kon tex tu a li zo val daný pro gram potrebám kon krétnej triedy majúc na zre te li: zlo že nie triedy a cha rak te ri stiky ži a kov; učeb ni ce a iné 
učebné materiály, ktoré bu de používať; tec hnické pod mi enky, vyučo va cie pro stri edky a médiá, ktorými ško la dis po nu je; re zorty, mo žno sti, ako i 
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po treby lokálneho pro stre dia, v kto rom sa ško la nachádza. Vychádzajúc z daných výko nov a ob sa hov, uči teľ naj prv tvorí svoj ročnýglobálny plán 
práce, z ktorého ne skor šie bu de rozvíjať svo je operatívne plány. Výkony de fi no vané po dľa oblastí, uľah čujú uči te ľ o vi ďal šiu operacionalizáciu 
výko nov na úrov ni kon krétnej vyučo va cej jed notky. Te raz uči teľ pre každú ob la sť má de fi no vané výkony. Od ne ho sa očakáva, že pre každú 
vyučo va ciu jed not ku, vo fáze plánovania a písania prípravy na ho di nu de fi nu je pyramídu výko nov na troch úrov ni ach: tie, ktoré by všet ci ži a ci 
ma li do si ah nuť, tie, ktoré by väčšina ži a kov ma la do si ah nuť a tie, ktoré by ma li iba niektorí ži a ci do si ah nuť. Takýmto spôsobom sa do sta ne ne pri
amy vzť ah so štan dar da mi na troch úrov ni ach ži ackych výko nov. Tak ti ež pri plánovaní tre ba mať na zre te li, že sa výkony ro zli šujú, že sa ni ek toré 
ľah šie a rýchlej šie môžu re a li zo vať, ale pre väčšinu výko nov (najmä pre ob la sť li te ratúry) po trebné je om no ho vi a cej ča su, vi a cej ro zličných aktivít 
a prác na rôznych tex toch. Vo fáze plánovania vyučo va ci e ho pro ce su je ve ľ mi dôležité mať na zre te li, že učeb ni ca je, iba vyučovací pro stri e dok a 
že ne ur ču je ob sah vyučo va ci e ho pred me tu. Pre to k ob sa hu učebníc tre ba pristúpiť selektívne, ale aj vo vzť a hu k plánovaným výko nom, ktoré tre ba 
do si ah nuť. Po pri tom učeb ni ca je len jedným z možných pra me ň ov vedomostí a uči teľ ži a kom umo žň u je pre hľad a vlastnú skúse no sť v používaní 
iných pra me ň ov po zna nia. Pri plánovaní vyučo va ci e ho pro ce su tre ba pri hli a dať na pred bežné ve do mo sti, skúse no sti, intelektuálne schop no sti a na 
záujmy ži a ka.

II. REALIZÁCIA VYUČO VA CI E HO PRO CE SU A UČE NIA 

LI TE RATÚRA 

Základ pro gra mu z li te ratúry tvo ria texty z lektúry. Lektúra je rozvrhnutá po dľa literárnych dru hov – lyri ka, epi ka, dráma a zároveň obohatená 
výbe rom neliterárnych, ve dec ko populárnych a informatívnych tex tov. Povinná ča sť lektúry pozostáva hlav ne z častí, ktoré pa tria do základného 
národného kor pu su, ktorý je obo ha tený aj súčasnými aktuálnymi di e la mi. Výber diel je v najväčšej mi e re za lo žený na princípe ve ko vej pri me ra no sti.

K tex tom, ktoré sa majú spra co vať na hodinách, je pri daný zo znam domácej lektúry. Ci e ľ om opätovného uvádzania domácej lektúry je 
for mo va nie, rozvíjanie ale bo pe sto va nie či ta te ľských zručností u ži a ka. Ob si a hlej šie di e la ži a ci môžu čítať po čas prázdnin, čím sa pod ne cu je 
rozvíjanie kontinuálnych či ta te ľských návykov. 

K po vinnému zo zna mu na spra co va nie je pri daný doplnkový výber tex tov. Výber tex tov uči te ľ o vi umo žň u je väčšiu kre a ti vi tu v dosahovaní 
vzdelávacích výko nov. Takýto výber diel umo žň u je väčšiu mo žno sť uplat ne nia komparatívneho prístupu skúma nia literárnej tvorby, pri čom si volí 
od lišné úrov ne spra co va nia: interpretáciu, znázornenie ale bo úva hu. Výber di e la má byť zla dený s mo žno sť a mi, po tre ba mi a záujmami kon krétne
ho ži ac ke ho kolektívu. Ro zdiely v cel ko vej ume lec kej a informatívnej hod no te jed no tlivých tex tov vplýva ju na zod po ve dajúce di dak tické ri e še nia 
(prispôsobovanie čítania dru hu tex tu, ob jem výkla du tex tu v závislosti od náročnosti je ho štruktúry, spájanie a zo sku po va nie so zod po ve dajúci mi 
ob sah mi z iných oblastí – gra ma tiky, pra vo pi su, jazyko vej kultúry a pod.). 

Texty z doplnko vej ča sti pro gra mu majú poslúžiť uči te ľ o vi aj pri spracovaní uči va z gra ma tiky, ti ež na spra co va nie a upe vň o va nie ob sa hov z 
jazyko vej kultúry. Di e la, ktoré uči teľ ne spra cu je, má na vrhnúť ži a kom na čítanie vo vo ľ nom ča se.

Nový pro gram je za lo žený na väčšej integrácii literárnych a neliterárnych diel. Korelácia je umožnená adekvátnym kombinovaním po vinných 
a ne po vinných diel. 

Zo zo zna mu doplnko vej lektúry uči teľ volí di e la, ktoré spo lu s po vin nou lektúrou tvo ria celky k ur čitým témam a motívom. Možné príklady 
funkcionálneho spájania vyučovacích jed no ti ek sú na sle dovné: na tému ľudo vej slo ve sno sti (Pa vol Dob šinský: zberateľská čin no sť a malé formy 
ľudo vej slo ve sno sti, Zo ži vo ta na šich pred kov), ko ledy; ba lady (Ľudová ba la da: RabovaliTurci); zbojnícka te ma ti ka (Slovenská ľudová po ve sťО
Jánošíkovi); pirátske dobrodružstvá (Da niel De foe:RobinsonCrusoe,Du šan Ra do vić:KapitánJohnPeoplefox); opis prírody (Ju raj Tu ši ak:Zimná
krajinka,Fe renc Fehér:Báčskakrajinka,Pa vol Országh Hvi e zdo lav:Jarnékvietky,Ele na Čepčeková:Jarnánôta,Ru do Mo ric:Zpoľovníckej
kapsy); hu mor a paródia (Mi lan La si ca:Vybranéslová,Žartovná ľudová rozprávka:Kubovepríhody,Mi lan Rúfus:Otrochgrošoch,Slovenská 
ľudová bájka:Lišiakažaba,Mark Twa in:DobrodružstváTomaSawyera,Ľubomír Fel dek:Oškaredejprinceznej); súčasné det stvo (Mar tin Pre bu
di la:Hej,kedysibolnapovale,Mária KotvášováJonášová:Tetuškamoja,kdesi?,An na NemogováKolárová:AkoboliVierkaaJurkomalí); det
stvo v mi nu lo sti (Klára Jarunková:Kamaráti,Ni ko la Te sla:Mojedetstvo,Zoživotanašichpredkov,Mark Twa in:DobrodružstváTomaSawyera,
Ed mon do de Ami cis:MôjpriateľGaronne,Ru do Mo ric:Zpoľovníckejkapsy) atď. Uve dené príklady po u ka zujú na to, ako sa ur čitý text nadväzuje 
na ďal šie iné texty od lišnými spôsobmi, od lišnými motívmi ale bo spôsobom rozprávania. 

Literárne di e la, ktoré sú sfil mo vané (DobrodružstváTomaSowyera,RobinsonCrusoe,Pipidlhápančucha,Dobšinskéhoľudovérozprávky,O
Jánošíkovi) sa môžu po u žiť na komparatívnu analýzu a od had nu tie ro zdi e lu med zi literárnym a fil movým stvárnením (adaptácia, prispôsobovanie) 
ob sa hu a výra zov, pri čom ži a ci môžu vnímať ro zdiely a pod sta tu dvoch médií a rozvíjať mediálnu gra mot no sť. Ži a ci sa môžu usme rň o vať na ďal
šie filmy s po dob nou te ma ti kou (pirátske dobrodružstvá, motív stro sko ta nia a motív pustého ostro va, dobrodružstvá fan ta stického sve ta, do spi e va
nie osa melého di e ť a ťa a pod.) a do da toč ne nadväzovať spra co va nie jedného te ma tic komotívového cel ku.

Prostredníctvom jed no tlivých prv kov mediálnej gra mot no sti a koreláciou ži a kov tre ba upo zor niť na: ča so pisy pre de ti s poukazovaním na 
kon krétny text po dľa výbe ru (ob sah tex tu sa má nadväzovať na lektúru); na roz hla sové hry na tex te DušanaRadovića:KapitánJohnPeoplefox. 
Fil mom, roz hla so vou hrou a ča so pi som pre de ti sa ži a ci uvádzajú do sve ta mediálnej gra mot no sti. 

Okrem korelácie med zi tex ta mi uči teľ má umo žniť vertikálnu koreláciu. Ti ež má byť oboznámený s ob sah mi slo venského jazyka z 
predchádzajúcich ročníkov, čo umo žň u je do dr dži a vať princípy po stup no sti a syste ma tic ko sti.

Uči teľ má po znať ob sahy pred me tu z prírody a spo loč no sti pre 3. a 4. ročník (príklad: SťahovanieSlovákovnaDolnúzem...). 
Horizontálnu koreláciu uči teľ nadväzuje pre dov šetkým na vyučo va nie dejín, výtvar nej kultúry a hu dob nej kultúry, náboženstva a ob či an skej 

výchovy. 
Uvádzanie ži a kov do sve ta li te ratúry a ďalších neliterárnych tex tov (populárnych, informatívnych), pred sta vu je mi mo ri ad ne náročnú úlo hu. 

Práve na tom to stup ni vzdelávania sa získavajú základné a ve ľ mi významné ve do mo sti, zruč no sti a návyky, od ktorých bu de závisieť literárna 
kultúra ži a ka, ale aj este tické kom pe ten cie. Ži a ci majú ro zu mi eť funkcionálnu pod sta tu literárneho di e la a je ho autonómiu (líšiť vzť ah med zi 
lyrickým su bjek tom a auto rom), ako aj fakt, že literárne di e lo zo bra zu je možný obraz sku toč no sti.

Pri spracovaní tex tu sa upla tň u je vo väčšej mi e re jed no ta analytických, synte tických po stu pov a názorov. V súla de so vzdelávacími výkon mi 
ži a kov tre ba zvykať, aby svo je dojmy, po sto je a po sudky o literárnom di e le po drob nej šie pod po ri li fak ta mi zo sa motného tex tu, a tak ich uscho pň
o vať pre sa mo statné po sudky, bádateľskú čin no sť a aby bo li schopní za u jať kri tický po stoj. 

Skúma nie literárno ume leckého di e la je vo vyučovaní zlo žitý pro ces, ktorý sa začína uči te ľ o vou a ži a ko vou prípravou (mo ti vo va nie ži a ka 
na čítanie, pre ci ť o va nie a skúma nie ume leckého tex tu, za ra de nie ume leckého tex tu, bádateľskú čin no sť), analýzou di e la, kto rou by svo je naj hod
not nej šie výkony získaval v interpretácii literárneho di e la na vyučo va cej ho di ne. Vo fukčnom uplatnení získaných vedomostí a schopností sa po
kra ču je aj po vyučo va cej ho di ne: v tvo rivých opa ko va ni ach vedomostí o spra co va nej vyučo va cej látke, v porovnávaní literárnoume leckých diel 
a bádateľsko in ter pre tačných po stu poch nových literárnoume leckých stvárnení. Ústredné etapy pro ce su skúma nia literárnoume leckého di e la vo 
vyučovaní sú me to do lo gicky a di dak ticky za lo žené interpretácie a ich vývoj na vyučo va cej ho di ne.
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Spra co va nie literárneho di e la má byť prelínané riešením problémovýchúloh,ktoré sú pod po rené tex tom a ume leckým zážitkom. Mnohé 
texty, najmä úryvky z diel, si vo vyučo va com po stu pe vyža dujú pri li e havé umiestnenie, ča sto aj viacnásobné. Umi est ne nie tex tu do ča sových pri
e sto rových a spo lo čen skohi sto rických rámcov, ako aj in for mo va nie o dôležitých ob sa hoch, ktoré predchádzali úryvku – všet ko sú to pod mi enky, 
bez ktorých sa v po četných prípadoch text nemôže intezívne precítiť a správne poc ho piť.

Pri rozbore textu ži a kov tre ba zvykať, aby svo je po city, po sto je a po sudky o literárnom di e le po drob nej šie opod sta tň o va li fak ta mi zo sa
motného tex tu, a tak ich uscho pň o vať pre vyja dre nie vlastného po sto ja, bádateľskú čin no sť a vyja dre nie kri tických po sud kov re špek tujúc 
individuálne chápanie zmyslu literárneho tex tu a od lišných po sto jov.

Pri interpretácii literárnoume leckého di e la či ni te le tvo ri a ce ce lok môžu byť: ume lecké zážitky, celky tex tov, dôležité štrukturálne prvky 
(téma, motívy, básnické obrazy, fa bu la, kompozícia t. j. su jet, literárne po stavy, zmysel a význam tex tu, mo ti vačné po stupy, kompozícia), tvary 
rozprávania (spôsoby výkla du), jazyko voštyli stické po stupy a literárne (literárnoume lecké) problémy.

S literárnote o re tickými poj ma mi sa ži a ci zoznámia pri spracovaní zod po ve dajúcich tex tov a po mo cou uplat ne nia či ta te ľ skej skúse no sti. 
Jazykovými štyli stickými pro stri ed ka mi sa pri stu pu je zo zážitkového sta no vi ska; vychádza sa z ume leckých doj mov a este tických sugescií, a len 
po tom sa preskúma ich jazyková štylistická pod mi e ne no sť.

Pri spracovaní literárneho di e la, ako aj pri ústnych a písomných cvi če ni ach ži a du ce je, aby ži a ci od ha ľ o va li čo raz vi ac vlastností, po ci tov a 
vnútorného sta vu jed no tlivých postáv, ti ež aby preskúma li svo je po sto je o konaní postáv.

Pri nadväzovaní literárnoume leckých na prec hodné texty (ce sto pisy, ži vo to pisy) a na neliterárne texty (encyklopédie, slovníky a pod.), tre ba 
re a li zo vať vzdelávacie výkony súvi si a ce so všímaním si ro zdi e lov med zi literárnoume lec kou a literárnoved nou li te ratúrou (za lo žené na osob nom 
sve dec tve a dôverných úda joch) usme rň ujúc tak ži a ka na uve do me nie si ro zdi e lov v literárnom po stu pe med zi uve denými druh mi. 

Vzdelávacie výkony späté s ob la sť ou li te ratúry za lo žené sú na čítaní. Rôzne ob meny pri čítaní sú základným pred po kla dom, aby ži a ci vo 
vyučovaní získavali ve do mo sti a aby sa úspe šne uvádzali do sve ta literárneho di e la. V pi a tom ročníku pe stu je sa pre dov šetkým zážitkové čítanie a 
ži a ci sa po stup ne uvádzajú do bádateľského čítania.

JAZYK 

Vo vyučovaní jazyka ži a ci sa uscho pň ujú pre správnu ústnu a písomnú komunikáciu v spi sov nom slo ven skom jazyku. Pre to po ži a davky v 
tom to pro gra me nie sú usmer nené len na osvo je nie jazykových pra vi diel a gra ma tických no ri em, ale aj poc ho pe nie ich funk cie a správne uplat ne
nie v ústnom a písomnom vyjadrovaní.

Keď sa v ob sa hoch pro gra mu uvádzajú vyučo va cie jed notky, ktoré ži a ci už spra co va li v nižších ročníkoch, stu peň osvo je no sti a uplat ne no sti 
spra co vaného uči va sa ove ru je, opa ku je a na cvi ču je na nových príkladoch, ktoré predchádzajú spra co va niu nových ob sa hov, pri čom sa za bez pe ču
je kon ti nu i ta práce a syste ma tic ko sť v nadväzovaní nového uči va na získané ve do mo sti. 

Nevyhnutné je, aby uči teľ vždy mal na zre te li význam pri li e havých a syste ma tických cvičení, le bo uči vo sa ne po va žu je za zdo lané, kým sa 
do bre nenacvičí. To znamená, že cvi če nia majú byť súča sť ou spra co va nia uči va, uplat ne nia, opa ko va nia a upe vň o va nia vedomostí. 

Gramatika

Základná programová po ži a dav ka vo vyučovaní gra ma tiky je, aby sa ži a kom uči vo z jazyka pred sta vi lo a tlmo či lo ako systém. Ani je den 
jazykový jav by sa ne mal vyučo vať izo lo va ne, mi mo kon tex tu, v kto rom sa upla tň u je je ho funk cia (v ka ždej výhod nej príležitosti sa môžu ve do mo
sti z gra ma tiky dať do funk cii ro zbo ru tex tu, ako ume leckého tak aj ve dec kopopulárneho). Jedným z výrazných funkčných po stu pov vo vyučovaní 
gra ma tiky sú cvi če nia, ktoré spočívajú na využití príkladov z be žnej komunikácie, čo vyučo va nie gra ma tiky pri bli žu je ži votným potrebám, v 
ktorých sa uplat nený jazyk javí ako vše stran ne motivovaná ľudská ak ti vi ta. Jazykové javy ne tre ba uvádzať ani pred sta vo vať ako izo lo vané (na pr. 
ne vi a zané slová, ne zro zu mi teľné vety), ale ich vždy tre ba vi a zať v kon tex te v ho vo rových situáciách, v ktorých ich mo žno ja sne po znať, vyčle niť 
a vysve tliť ich cha ta rak te ri stiky a funk ciu.

Pri vyučovaní pádov a v cvi če ni ach, ktoré sú za me rané na upe vň o va nie vedomostí, tre ba od li šo vať správne od nesprávnych pádových kon
co vi ek v nárečí, ktoré sa ja via ako typické chyby v ústnom a písomnom vyjadrovaní ži a kov. Ob sahy na cvi čo va nia pádov vo vyučovaní mu sia byť 
ur čené na základe sle do va nia be žnej ži ac kej komunikácie (na pr. v pri e be hu dialógu na ho di ne, ti ež na príkladoch z domácich a písomných úloh 
ži a kov). Tak bu de vyučo va nie jazyka vo funk cii uscho pň o va nia ži a kov pre správnu komunikáciu v súča snom spi sov nom slo ven skom jazyku.

Spra co va nie pred lo ži ek sa nemôže po va žo vať za ukon čené na jed nej ho di ne, predstavovaním toh to slovného dru hu ako neo hybného, ale 
základné ve do mo sti tre ba prehlbo vať pri spracovaní pádov uvádzaním najfrekventovanejších príkladov a ich typického uplat ne nia. Ti ež to platí aj 
pre príslovky, ktorých ro zde le nie po dľa význa mu tre ba nadväzovať na príslovkové ur če nia a na ich funk ciu poukázať vo ve te.

Pravopis

Pra vo pisné pravidlá sa osvo jujú prostredníctvom syste ma tických cvičení (pra vo pisné diktáty, opra va tex tu, testy s otázkami z pra vo pi su 
atď.). V kon tex te pra vo pisných cvičení ži a du ce je ob čas za po jiť aj otázky, ktorými sa ove ru je or to gra fia (správne písanie písmen).

Tre ba pod ne co vať ži a kov, aby sa mi zi sť o va li a opra vo va li pra vo pisné chyby, SMS komunikácií, ako aj pri rôznych typoch komunikácie 
prostredníctvom in ter ne tu.

Ži a kov tre ba usme rň o vať, aby používali pravidlá a príručky slo venského pra vo pi su. Ži a du ce je, aby uči teľ mal ti e to príručky na ho di ne vždy, 
najmä keď sa spra cu je uči vo z pra vo pi su a usme rň o val ži a kov používať uve dené príručky.

Ortoepia

Uči teľ má neustále po u ka zo vať na dôležitosť správnej vyslov no sti, ktorá sa upe vň u je prostredníctvom ur čitých or to e pických cvičení. Or to e
pické cvi če nia ne tre ba re a li zo vať ako oso bitné vyučo va cie jed notky, ale spo lu so spracovaním tém z gra ma tiky; prízvuk vo ve te sa môže nadväzovať 
na pra vo pis a zároveň aj na syntax a pod. Používaním auditívnych záznamov ži a kov tre ba zvykať na správnu výslov no sť, me lo dic ko sť, dik ciu ...

Ni ek toré or to e pické cvi če nia sa môžu ko nať aj pri zod po ve dajúcich témach z li te ratúry: na pr. artikulácia sa môže na cvi čo vať pri jazyko
la moch, keď sa spracúvajú ako ča sť z ľudo vej slo ve sno sti; prízvuk, tem po, rytmus, intonácia a prestávky sa môžu na cvi čo vať čítaním na hlas 
úryvkov z lektúry (po dľa výbe ru uči te ľa ale bo ži a ka) atď. Ako or to e pické cvi če nie tre ba využívať aj pred nes spamäti na u čených úryvkov z poézie 
a prózy (po mo cou auditívnych učebných pro stri ed kov).

JAZYKOVÁ KULTÚRA 

Rozvíjať jazykovú kultúru je jed na z najdôležitejších úloh vyučo va nia ma te rinského jazyka. Aj keď je táto ob la sť vyučo va nia v pro gra
me určená ako osobitná ob la sť, musí sa využívať tak pri spracovaní literárnych tex tov, ako aj pri vyučovaní gra ma tiky a pra vo pi su. Spra co va nie 
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literárneho tex tu a uče nie gra ma tiky a pra vo pi su spi sovného jazyka musí za hr no vať aj ob sahy, ktoré pri spi e vajú k pe sto va niu kultúry ústne ho a 
písomného vyja dro va nia.

Jazyková kultúra sa pe stu je uvádzaním a realizovaním le xi ká noséman tických a štyli stických cvičení, ktorých ci e ľ om je obo ha co va nie 
slov nej zásoby a rozvíjanie schopností vyja dro va nia. Všetky druhy tých cvičení, ktoré majú za ci eľ rozvíjať jazykové mysle nie, re a li zujú sa pri 
spracovaní tex tov ale bo prostredníctvom ho vo rových cvičení. 

III. SLE DO VA NIE A HOD NO TE NIE VYUČO VA NIA

Sle do va nie a hod no te nie výsled kov po stu po va nia ži a ka je vo funk cii do si ah nu tia výko nov a začína základným hodnotením úrov ne, na kto
rej sa ži ak nachádza po dľa to ho, čo sa bu de brať do ohľ a du pri hodnotení pro ce su je ho po stu po va nia, ako aj známka. Každá ak ti vi ta je dobrá 
príležitosť na hod no te nie po stu po va nia a získavanie spätnej informácie. Každá vyučo va cia ho di na a každá ak ti vi ta ži a ka je príležitosťou pre 
formatívne hod no te nie, to tiž za zna me na nie po stu po va nia ži a ka a usme ň o va nie na ďal šie ak ti vity. 

Formatívne hod no te nie je zlož kou súčasného prístupu vyučo va niu a znamená hod no te nie vedomostí, zručností, po sto jov a správania, ako aj 
rozvíjania zod po ve dajúcej kom pe ten cie po čas vyučovacích hodín a v pri e be hu uče nia. Výsle dok takého hod no te nia dáva spätnú informáciu ako 
uči te ľ o vi, tak aj ži a ko vi o tom, ktoré kom pe ten cie sú do bre zvládnuté a ktoré nie, ako aj o účin no sti zod po ve dajúcich metód, ktoré uči teľ uplat nil 
na us ku toč ne nie ci e ľa. Ako formatívne hod no te nie sa chápe zbi e ra nie úda jov o do si ah nutých výsled koch ži a ka a naj ča stej šie tec hniky sú: realizácia 
prak tických úloh, sle do va nie a za pi so va nie aktivít ži a ka v pri e be hu vyučo va nia, pri a ma komunikácia med zi ži a kom a uči te ľ om, evi den cia pre 
každého ži a ka, (ma pa po stu po va nia) atď. Výsledky formatívneho hod no te nia na kon ci vyučo va ci e ho cyklu majú byť vyja drené číslenou známkou. 

Práca každého uči te ľa je zložená z plánovania, us ku toč ne nia a sle do va nia a hod no te nia. Dôležité je, aby uči teľ sústav ne sle do val a hod no til, 
okrem do sa hov ži a kov aj pro ces vyučovacích hodín a uče nia, ako aj se ba a svo ju vlastnú prácu. Všet ko, čo sa ukáže ako do bré a uži točné, uči teľ 
bu de aj na ď a lej využívať vo svo jej pra xi vyučo va nia, a všet ko to, čo sa ukáže ako ne do sta toč ne účinné a efektívne, ma lo by sa zdo ko na liť.

ХРВАТСКИЈЕЗИК

Na ziv pred me ta HRVATSKIJEZIK
Cilj Nje go va ti hr vat ski je zik pra vil nim ko ri šte njem u raz li či tim ko mu ni ka cij skim si tu a ci ja ma; ovla da ti te melj nim je zič nim dje lat no sti ma slu ša nja, go vo re nja, či

ta nja, pi sa nja; či ta njem i tu ma če njem knji žev nih dje la raz vi ja ti ima gi na ci ju i umjet nič ki sen zi bi li tet, estet ske kom pe ten ci je, kri tič ko i mo ral no pro su đi va nje. 
Raz red Peti
Go di šnji fond sa ti 180sati

PODRUČJE/TEMA ISHODI
Pri završenoj temi/području učenik će biti sposoban: SADRŽAJI

KNJI ŽEV NOST

– raz li ko va ti knji žev ni i ne knji žev ni tekst
– od re di ti rod knji žev no ga dje la i knji žev nu vr stu
– raz li ko va ti obi ljež ja na rod ne knji žev no sti i obi ljež ja umjet nič ke 
knji žev no sti
– raz li ko va ti re a li stič nu pro zu i pro zu ute me lje nu na fan ta stič nim 
mo ti vi ma
– ana li zi ra ti ele men te kom po zi ci je lir ske pje sme (stro fa, stih); ep sko
ga dje la u sti hu i u pro zi (di je lo vi fa bu le; po gla vlje, epi zo da; stih); 
dram sko ga dje la (čin, pri zor, sli ka)
– raz li ko va ti po jam pri po vje da ča i po jam pi sca
– raz li ko va ti pri po vjed ne teh ni ke: pri po vi je da nje, opi si va nje, di ja
log, mo no log i upo tre blja va ti ih u go vo re nju i pi sa nju
– pre po zna ti vi zu al ne, audi tiv ne, tak til ne, ol fak tiv ne i gu sta tiv ne pje
snič ke sli ke
– od re di ti stil ska iz ra žaj na sred stva i ra zu mje ti nji ho vu ulo gu u knji
žev no u mjet nič kom tek stu; pro ci je ni ti osnov ni ton pje va nja, pri po vi
je da nja ili dram ske rad nje (ša ljiv, ve dar, tu žan i sl.)
– od re di ti te mu, glav ne i spo red ne mo ti ve
– ana li zi ra ti uzroč nopo slje dič no ni za nje mo ti va
– pre po zna ti oso bi ne li ko va i pot kri je pi ti pri mje ri ma iz lin gvo me to
dič ko ga pred lo ška
– vred no va ti po stup ke li ko va i sta vo ve pot kri je pi ti do ka zi ma
– ilu stri ra ti vje ro va nja, obi ča je, na čin ži vo ta i do ga đa je u pro šlo sti 
opi sa ne u knji žev nim dje li ma
– na ve sti pri mje re osob ne ko ri sti či ta nja.

LIRIKA

Književniterminiipojmovi
Mo ti vi i pje snič ke sli ke kao ele men ti kom po zi ci je lir ske pje sme.
Vr sta stro fe pre ma bro ju sti ho va u lir skoj pje smi.
Obi ljež ja lir ske po e zi je: sli ko vi tost, rit mič nost, osje ćaj nost.
Stil ska iz ra žaj na sred stva: us po red ba, per so ni fi ka ci ja, epi tet, ono ma
to pe ja. 
Vr ste autor ske (pej za žna, do mo ljub na, lju bav na, ša lji va) i na rod ne 
lir ske pje sme (pej za žne, opi sne (de skrip tiv ne), lju bav ne, mi to lo ške 
i ob red ne)).
Lektira
1. Na rod na pje sma, Ivevaradvaduždevasina
2.Obrednenarodnepjesme–kraljičke(iz bor) 
3. Do bri ša Ce sa rić, Slavonija
4. Pe re Lju bić, Podne
5. Ivan Go ran Ko va čić, Padasnijeg,padasnijeg
6. Gu stav Kr klec, Val
7. Lu ko Pa lje tak, Stonogautrgovini
8. Dra gu tin Ta di ja no vić, Nosimsvetorbeanisammagarac
9. Gri gor Vi tez, Ptič japjevanka
10. Lju bi ca Ko la rićDu mić:Igrajmoseradosti (iz bor)

EPIKA

Književniterminiipojmovi
Pi sac i pri po vje dač.
Ob li ci ka zi va nja: opi si va nje, pri po vi je da nje u pr vom i tre ćem li cu; 
di ja log, mo no log.
Fa bu la: uvod, za plet, vr hu nac, ras plet; ni za nje do ga đa ja; epi zo da; 
po gla vlje. 
Ka rak te ri za ci ja li ko va: vanj ska (vanj ski iz gled i po na ša nje) i unu tar
nja (mi sli i osje ća ji, raz mi šlja nja i sta ja li šta).
Vr ste ep skih dje la u sti hu i pro zi: ep ska na rod na pje sma, baj ka, no ve
la, ša lji va na rod na pri ča.
Vr sta sti ha pre ma bro ju slo go va: de se te rac.

Lektira
1.Erosonogasvijeta
2. Kre ši mir Zi mo nić, ŠumaStriborova – strip 
3. Ivan An dre e vič Kri lov, Pčelaimuhe
4. Hans Chri stian An der sen, Majka
5. Ita lo Cal vi no, Košuljasretnogčovjeka
6. Jack Lon don, Zovdivljine (ulo mak)
7. Velj ko Pe tro vić, Jabukanadrumu
8. Ivan Ku šan, UzbunanaZelenomVrhu
9. Din ko Ši mu no vić,Duga
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DRAMA

Književniterminiipojmovi
Čin, pri zor, sli ka; li ca u dra mi.
Dram ske vr ste: igro kaz, ra di o dra ma.

Lektira
4. Mi ro Ga vran, Igrokazizadjecu/Ve sna Pa run, MačakDžingiskani
MikiTrasi(dje lo po iz bo ru)
5. ra di o dram ska se ri ja Bajkeipričezadjecu (iz bor iz 10 igra nih ra
di o dra ma)

POPULARNOZNANSTVENIIINFORMATIVNITEKSTOVI
(bi ra ti do 2 dje la)

6. Božić (ulo mak iz Lek si ko na po du nav skih Hr va ta – Bu nje va ca i 
Šo ka ca, sv. 3)
7. Iz bor iz knji ga, en ci klo pe di ja i ča so pi sa za dje cu

DOMAĆALEKTIRA:
12. Narodnebajke,novele,šaljivenarodnepriče(izborizsakupljač
kogaopusaBalintaVujkova)
13. Ivan Ku šan, KokouParizu/Koko iduhovi/UzbunanaZelenom
Vrhu/Zagonetnidječak (dje lo po iz bo ru)
14. Mark Twa in,PustolovineTomaSawyera/Pustolovine Hucklebe-
rryjaFinna
15. Fe renc Mol nar,JunaciPavloveulice

Dopunskiizborlektire
(bi ra ti naj ma nje 4, a naj vi še do 6 dje la)

1. Mi ro Ga vran, Zaljubljendoušiju/Sretnidani/Kakojetataosvojio
mamu/Svaštaumojojglavi(dje lo po iz bo ru)
2. Zvo ni mir Ba log, iz bor iz po e zi je
3. Mi ro slav Slav ko Ma đer, iz bor iz po e zi je
4. Sa nja Pi lić, Zafrkancije, zezancije, smijancije i ludancije/Mrvice
izdnevnogboravka
5. J. R. R. Tol kien, Hobit(ulom ci)
6. Iva na Br lić Ma žu ra nić:Pričeizdavnina (dvi je po iz bo ru i dr.)
7. Ju les Ver ne, 20000miljapodmorem/Putusredištezemlje 
8. Pa vao Pa vli čić, TrojicauTrnju/Zelenitigar
9. Ro ald Dahl, Charlieitvornicačokolade
10. Hr vo je Hi trec, EkoEko
11. Anto Gardaš, Duhumočvari/Ljubičastiplanet

JE ZIK

Gra ma ti ka (mor fo lo
gi ja, sin tak sa)

– raz li ko va ti pro mje nji ve i ne pro mje nji ve ri je či
– po zna va ti vr ste pro mje nji vih i ne pro mje nji vih ri je či
– od re di ti ka te go ri ju ro da, bro ja i pa de ža
– raz li ko va ti osnov ne funk ci je i zna če nja pa de ža
– upo tre blja va ti pa de žne ob li ke u skla du s nor mom hr vat sko ga stan
dard nog je zi ka
– raz li ko va ti osnov ne re če nič ne čla no ve – su bjekt i pre di kat (u uče
sta lim pri mje ri ma).

Pro mje nji ve ri je či: ime ni ce, za mje ni ce, pri dje vi, bro je vi, gla go li; ne
pro mje nji ve ri je či: pri lo zi i pri je dlo zi, ve zni ci, če sti ce i uz vi ci.
Ime ni ce – zna če nje i vr ste (vla sti te, op će, zbir ne, gra div ne, mi sa o ne).
Sklo nid ba ime ni ca (de kli na ci ja): gra ma tič ka osno va, na sta vak za ob lik, 
po jam pa de ža, na zi vi pa de ža, pa de žna pi ta nja, pro ši re na pa de žna pi ta nja. 
Osnov ne funk ci je i zna če nja pa de ža: no mi na tiv (su bjekt); ge ni tiv 
(pri pa da nje i dio ne če ga); da tiv (na mje na i usmje re nost); aku za tiv 
(objekt); vo ka tiv (do zi va nje, obra ća nje); in stru men tal (sred stvo i 
dru štvo); lo ka tiv (mje sto). 
Upo ra ba pa de ža uz od go va ra ju će pri je dlo ge. Gla sov ne pro mje ne u 
sklo nid bi (u uče sta lim pri mje ri ma). 
Pri dje vi – zna če nje i vr ste pri dje va (opi sni, po svoj ni, gra div ni); sla
ga nje pri dje va s ime ni com u ro du, bro ju i pa de žu; stup nje va nje pri
dje va (kom pa ra ci ja), tvor ba kom pa ra ti va, tvor ba su per la ti va; al ter na
ci je ije/je u kom pa ra ti vu i su per la ti vu.
Za mje ni ce – lič ne (osob ne) za mje ni ce, go vor nik, su go vor nik, ne go
vor nik; sklo nid ba, na gla še ni i ne na gla še ni ob li ci; upo ra ba po vrat ne 
za mje ni ce sebe/se; po svoj ne, po ka zne, upit ne, od no sne i neo d re đe ne 
za mje ni ce.
Bro je vi – vr ste i upo ra ba: glav ni (osnov ni; zbir ni bro je vi, bro jev ne 
ime ni ce na ica) i red ni bro je vi, bro jev ni pri dje vi; pi sa nje, sklo nid ba 
bro je va. 
Gla go li – gla gol ska vre me na (pro šlo, sa da šnje, bu du će), gla gol ska 
oso ba, gla gol ski broj, spre za nje (kon ju ga ci ja).
Priopćajna svrha rečenice, rečenice prema priopćajnoj svrsi 
(izjavne, upitne i usklične rečenice), jednostavna rečenica proširena 
i neproširena, neoglagoljena ili krnja rečenica, rečenica s izrečenim 
subjektom, rečenica s više subjekata, rečenica bez subjekta, složena 
rečenica i surečenica.

Pra vo pis

– do sljed no pri mje nji va ti pra vo pi snu nor mu u upo ra bi ve li ko ga slo
va, sa sta vlje no ga i ra sta vlje no ga pi sa nja ri je či, pra vo pi snih zna ko va
– ko ri sti ti pra vo pis (škol sko iz da nje).

Ve li ko slo vo u vi šeč la nim ge o graf skim na zi vi ma; u na zi vi ma in sti
tu ci ja, pod u ze ća, usta no va, or ga ni za ci ja (uče sta li pri mje ri); ve li ko i 
ma lo slo vo u pi sa nju po svoj nih pri dje va.
Za mje ni ca Vi iz po što va nja.
Ni ječ na če sti ca ne uz ime ni ce, pri dje ve i gla go le; pred me tak naj u 
su per la ti vu; vi šeč la ni glav ni i red ni bro je vi.
Pravopisni znakovi: zarez (u nabrajanju, uz vokativ); navodnici 
(naslovi djela i nazivi škola); crtica (pri navođenju upravnoga govora). 

Or to e pi ja

– pra vil no iz go va ra ti ri je či pa ze ći na mje sto na gla ska i re če nič nu in
to na ci ju
– go vo ri ti ja sno po štu ju ći nor mu hr vat sko ga stan dard nog je zi ka
– izražajno i bez poteškoća čitati naglas književne i neknjiževne 
tekstove.

Mje sto na gla ska u vi še slo žnim ri je či ma (uče sta li pri mje ri).
In to na ci ja i stan ke ko je se od no se na pra vo pi sne zna ko ve; in to na ci ja 
upit nih re če ni ca. 
Artikulacija: glasno čitanje brzalica uz izmjenu ritma (individualno 
ili u grupi).
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JE ZIČ NA I ME DIJ SKA KUL TU RA

– ko ri sti ti raz li či te ob li ke pri po vi je da nja: opi si va nje (por tret i pej
zaž), pri po vi je da nje u 1. i 3. li cu, di ja log
– iz dva ja ti di je lo ve tek sta (na slov, ulom ke) i or ga ni zi ra ti ih u smi sle
ne cje li ne (uvod ni, sre di šnji i za vr šni dio tek sta)
– sa sta vlja ti go vo re ni ili pi sa ni tekst o do ži vlja ju knji žev no ga dje la i 
o te ma ma iz sva ko dnev no ga ži vo ta i svi je ta ma šte
– pro na la zi ti eks pli cit no i im pli cit no sa dr ža ne in for ma ci je u jed no
stav ni jem knji žev nom i ne knji žev nom tek stu
– raz li ko va ti knji žev ni i ne knji žev ni tekst
– raz li ko va ti iz vo re in for ma ci ja, pro na la zi ti po treb ne in for ma ci je u 
skla du sa svo jim po tre ba ma i in te re si ma
– pro su đi va ti raz li či te me dij ske tek sto ve jed no stav nih struk tu ra koj
ma se pro mi ču po zi tiv ni ko mu ni ka cij ski obra sci
– raz li ko va ti me dij ske tek sto ve i ob ja šnja va ti upo ra bu sa dr žaj nih i 
gra fič kih ele me na ta u svr hu pre no še nja po ru ke
– vrednovati posjećene kulturne događaje u fizičkom ili digitalnom 
okruženju.

Pre pri ča va nje, pri ča nje, opi si va nje – uoča va nje raz li ke iz me đu go vo
re no ga i pi sa no ga tek sta; pi sa nje pi sma (pri vat no pi smo, elek tro nič ka 
po šta). 
Bo ga će nje rječ ni ka: si no ni mi i an to ni mi; po su đe ni ce, žar go ni zmi, di
ja lek ti zmi i tu đi ce – nji ho va za mje na je zič nim stan dar dom; uoča va
nje i ot kla nja nje ne funk ci o nal nih po je di no sti i su vi šnih ri je či u tek stu 
i go vo ru.
Teh ni ka iz ra de pi sme no ga sa sta va (oda bir te me, iz bor i ras po red gra
đe, osnov ni ele men ti kom po zi ci je i gru pi ra nje sa dr ža ja); ulo mak kao 
uža te mat ska cje li na i nje go ve kom po zi cij skostil ske funk ci je.
Sa nja Pi lić, Čemuneslužemobiteliinternet, knji žev ni i ne knji žev ni 
tekst, in ter net, ulo ga ra ču na la, su vre me ni me di ji. 
R. Dahl, Charlie i tvornica čokolade/I. Ku šan, Koko i duhovi/Uz
bunanaZelenomVrhu/Zagonetnidječak/A. Gar daš,Duhumočvari
(igra ni film na stao pre ma knji žev no me dje lu, adap ta ci ja knji žev no ga 
dje la).
Kre ši mir Zi mo nić, ŠumaStriborova (strip, iz ra žaj na sred stva stri pa).
Go vo re ne i pje va ne scen ske vr ste. 
Ja kov Go to vac, Erosonogasvijeta, ope ra, li bre to. 
Po sjet ka za li štu/od la zak u ki no/po sjet me dij skoj ku ći (ra dij ska, te
le vi zij ska po sta ja, no vin ska i iz da vač ka ku ća)/knji žni ci/knji žev nom 
do ga đa ju.
Po sjet in ter net skim kul tur nim por ta li ma, online iz lo žba ma i online 
uči o ni ca ma. 
Osam do ma ćih pi sa nih za da ća i nji ho va ana li za na sa tu. 
Četiri školske zadaće – dvije u svakom polugodištu (jedan sat za 
pisanje zadaće i dva za analizu i pisanje poboljšane verzije sastavka).

KO RE LA CI JA S DRU GIM PRED ME TI MA
Po vi jest
Gla zbe na kul tu ra
Li kov na kul tu ra
Vjer ska na sta va
Gra đan ski od goj

UPUTEZAOSTVARIVANJEPROGRAMA

Na stav ni pro gramhrvatskogajezika či ne tri pred met na pod ruč ja: knji žev nost, je zik i je zič na i me dij ska kul tu ra. Pre po ru če na po dje la sa ti po 
pred met nim pod ruč ji ma je slje de ća: knji žev nost – 70 sa ti, je zik – 70 sa ti i je zič na i me dij ska kul tu ra – 40 sa ti. Sva se tri pod ruč ja pro ži ma ju i ni jed
no se pod ruč je ne mo že pro u ča va ti izo li ra no.

Na stav ni pro gram hrvatskogajezika ute me ljen je na is ho di ma, od no sno na pro ce su uče nja i uče nič kim po stig nu ći ma. Is ho di pred sta vlja ju 
opis in te gri ra nih zna nja, vje šti na, sta vo va i vri jed no sti ko je uče nik gra di, pro ši ru je i pro du blju je pu tem tri pred met na pod ruč ja ovo ga pro gra ma. 

I.PLANIRANJENASTAVEIUČENJA

Na stav ni pro gram ori jen ti ran na is ho de da je ve ću slo bo du u kre i ra nju i osmi šlja va nju na sta ve i uče nja. Na stav nik kon tek stu a li zi ra pro gram 
po tre ba ma od re đe no ga raz red nog od je la ima ju ći na umu: sa stav raz red no ga od je la i ka rak te ri sti ke uče ni ka; udž be ni ke i dru ge na stav ne ma te ri ja le; 
teh nič ke uvje te, na stav na i me dij ska sred stva ko ji ma ško la ras po la že; iz vo re po dr ške, mo guć no sti, kao i po tre be lo kal ne sre di ne. Po la ze ći od da nih 
is ho da i sa dr ža ja stva ra se go di šnji – glo bal ni plan ra da iz ko je ga se raz vi ja ju mje seč ni – ope ra tiv ni pla no vi. Is ho di de fi ni ra ni po pod ruč ji ma olak
ša va ju dalj nju ope ra ci o na li za ci ju is ho da na ra zi nu od re đe ne na stav ne je di ni ce. Sa da na stav nik za sva ko pod ruč je ima od re đe ne is ho de. Za sva ku 
na stav nu je di ni cu po treb no je, u pro ce su pla ni ra nja i pi sa nja pri pre me za sat, od re di ti pi ra mi du is ho da na tri ma ra zi na ma: osnov nu ra zi nu ko ju bi 
svi uče ni ci tre ba li do sti ći, sred nju ra zi nu ko ju bi ve ći na uče ni ka tre ba la do sti ći te na pred nu ra zi nu ko ju bi tre ba li do sti ći sa mo ne ki uče ni ci. Ti me se 
po sti že in di rekt na ve za sa stan dar di ma na tri ma ra zi na ma po stig nu ća uče ni ka. Pri pla ni ra nju tre ba ima ti na umu slo že nost is ho da (ne ki se ostva ru ju 
br že i jed no stav ni je od dru gih), no za ve ći nu je is ho da (po seb no za pred met no pod ruč je knji žev no sti) po treb no vi še vre me na, raz li či tih ak tiv no sti i 
raz li či tih tek sto va. Udž be nik kao na stav no sred stvo ne od re đu je sa dr ža je pred me ta, sto ga se sa dr ža ji ma pri stu pa se lek tiv no i u od no su na pred vi đe
ne is ho de. Osim udž be ni ka, kao iz vo ra zna nja, uče ni ci ma tre ba omo gu ći ti uvid i is ku stvo ko ri šte nja i dru gih iz vo ra zna nja. 

II.OSTVARIVANJENASTAVEIUČENJA

KNJIŽEVNOST

Oko sni cu pro gra ma knji žev no sti či ne tek sto vi iz lek ti re. Lek ti ra je raz vr sta na po knji žev nim ro do vi ma (li ri ka, epi ka, dra ma) i obo ga će na iz
bo rom ne fik ci o nal nih, po pu lar no znan stve nih i in for ma tiv nih tek sto va. Ob ve zni dio lek ti re sa sto ji se od dje la osnov no ga na ci o nal nog kor pu sa ko ji 
je obo ga ćen su vre me nim, ak tu al nim dje li ma. Iz bor dje la u naj ve ćoj je mje ri ute me ljen na prin ci pu pri la go đe no sti do bi. 

Tek sto vi ma na mi je nje nim ob ra di na sa tu do dan je po pis do ma će lek ti re. Cilj je uvo đe nja do ma će lek ti re for mi ra nje, raz vi ja nje i nje go va nje 
či ta lač kih na vi ka uče ni ka. Op se žna dje la uče ni ci mo gu či ta ti ti je kom škol skih pra zni ka či me se po ti če raz vi ja nje na vi ke či ta nja. 

Ob ve znom po pi su dje la do dan je i do pun ski iz bor tek sto va. Iz bor ni dio do pu šta ve ću kre a tiv nost u ostva ri va nju is ho da. Ova kav iz bor dje la 
po ve ća va mo guć nost pri mje ne kom pa ra tiv no ga pri stu pa pro u ča va nju knji žev no ga stva ra la štva, uz oda bir raz li či tih ra zi na ob ra de: in ter pre ta ci je, 
pri ka za ili osvr ta. Iz bor dje la uskla đu je se s mo guć no sti ma, po tre ba ma i in te re si ma raz red no ga od je la. Raz li ke u ukup noj umjet nič koj i in for ma tiv
noj vri jed no sti tek sto va utje ču na oda bir od go va ra ju ćih me to dič kih rje še nja (pri la go đa va nje či ta nja vr sti tek sta, op seg tu ma če nja tek sta ovi sno o 
slo že no sti nje go ve struk tu re, po ve zi va nje i gru pi ra nje s od go va ra ju ćim sa dr ža ji ma iz dru gih pred met nih pod ruč ja – gra ma ti ke, pra vo pi sa i je zič ne 
i me dij ske kul tu re i sl.).

Tek sto vi iz do pun sko ga di je la pro gra ma ko ri ste i pri ob ra di na stav nih je di ni ca iz gra ma ti ke, kao i za ob ra du i utvr đi va nje sa dr ža ja iz je zič ne i 
me dij ske kul tu re. Dje la ko ja se ne ob ra đu ju na sa tu pre po ru ču ju se za či ta nje u slo bod no vri je me.

Ovaj pro gram ute me ljen je na ve ćoj ko re la tiv no sti knji žev nih i ne knji žev nih dje la. Ko re la tiv nost omo gu ća va pri mje re no po ve zi va nje ob ve
znih i iz bor nih dje la.



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 31

S po pi sa do pun sko ga iz bo ra oda bi ru se dje la ko ja će, uz ob ve zni dio lek ti re, či ni ti te mat skomo tiv ske cje li ne. Mo gu ći su slje de ći pri mje ri 
funk ci o nal no ga po ve zi va nja na stav nih je di ni ca: na rod ni ob re di i vje ro va nja – iz bor „kra ljič ki pi sa ma” –Narodnebajke,novele,šaljivenarodne
priče(izborizsakupljačkogopusaBalintaVujkova)–dio o Bo ži ću iz LeksikonapodunavskihHrvata–BunjevacaiŠokaca; ob ra da por tre ta: Priče
izdavnina Iva ne Br lić Ma žu ra nić – PustolovineTomaSawyera Mar ka Twa i na – ho bit Bil bo Bag gins – Majka Han sa Cri sti a na An der se na;opi si va
nje: Ce sa ri će va pje smaSlavonija–Lju bi će va pje sma Podne– Pe tro vi će va Jabukanadrumu –PustolovineTomaSawyeraMar ka Twa i na; hu mor 
i pa ro di ja: Erosonogasvijeta – iz bor iz ro ma na Mi re Ga vra na – Zafrkancije,zezancije,smijancijeiludancijeSa nje Pi lić; dje tinj stvo u pro šlo sti: 
PustolovineTomaSawyera/PustolovineHuckleberryjaFinnaMar ka Twa i na – Ši mu no vi će va pri po vi jest Duga–Ta di ja no vi će va pje sma Nosim
svetorbeanisammagarac– Ku ša nov ro manUzbunanaZelenomVrhu itd.Na ve de ni pri mje ri po ka zu ju mo guć nost po ve zi va nja tek sto va na raz li
či te na či ne, pre ma raz li či tim mo ti vi ma ili to nu pri po vi je da nja.

Knji žev na dje la ko ja su do ži vje la ekra ni za ci ju (PustolovineHuckleberryjaFinna, Hobit, PustolovineTomaSawyera,UzbunanaZelenom
Vrhu,Kokoiduhovi,Zagonetnidječak) ko ri ste za us po red nu ana li zu i uoča va nje raz li ke iz me đu knji žev ne i film ske (adap ti ra ne, iz mi je nje ne) fa bu
le i iz ra za či me se uči o pri ro di dva ju me di ja te se raz vi ja me dij ska pi sme nost. Uče ni ci se mo gu upu ti ti i na dru ge fil mo ve slič ne te ma ti ke (gu sar ske 
avan tu re, mo tiv bro do lo ma i pu sto ga oto ka, avan tu re u fan ta stič nom svi je tu, od ra sta nje usa mlje no ga dje te ta i sl.) i do dat no uklju či ti u ob ra du od
re đe ne te mat skomo tiv ske cje li ne. 

Po je di ni ele men ti me dij ske kul tu re upo zna ju se ko re la ci jom: po jam dječ je ga ča so pi sa upo zna je se na stvar nom tek stu iz ča so pi sa po iz bo ru 
(pre po ru ču je se po ve zi va nje sa dr ža ja tek sta i lek ti re); po jam ra di ja upo zna je se uz ob ra du ra di o dram ske se ri je Bajkeipričezadjecu (iz bor); po
jam stri pa upo zna je se uz pri po vi jet ku ŠumaStriborova. Usva ja njem poj mo va stri pa, fil ma, ra di ja i dječ je ga ča so pi sa uče ni ci se po ste pe no uvo de 
u svi jet me di ja. 

Osim ko re la ci je me đu tek sto vi ma us po sta vlja se i ver ti kal na ko re la ci ja te je nu žno po što va ti prin ci pe po stup no sti i su stav no sti i po zna va ti na
stav no gra di vo ni žih i vi ših raz re da. Ho ri zon tal na ko re la ci ja us po sta vlja se s na sta vom po vi je sti, li kov ne kul tu re, gla zbe ne kul tu re, vjer ske na sta ve 
i gra đan sko ga od go ja.

Uvo đe nje uče ni ka u svi jet knji žev nih i ne knji žev nih tek sto va (po pu lar nih, in for ma tiv nih itd.) pred sta vlja iz nim no slo žen za da tak. Na ovom 
stup nju obra zo va nja stje ču se osnov na i va žna zna nja, umi je ća i na vi ke ko je di rekt no utje ču na uče nič ku knji žev nu kul tu ru i estet ske kom pe ten ci je. 
Uče ni ci tre ba ju ra zu mje ti fik ci o nal nu pri ro du knji žev no ga dje la i nje go vu auto nom nost (raz li ko va ti poj mo ve lir sko ga su bjek ta i pje sni ka, pri po vje
da ča i pi sca), kao i či nje ni cu da knji žev no dje lo ob li ku je mo gu ću sli ku stvar no sti.

Pro u ča va nje knji žev no u mjet nič ko ga dje la u na sta vi slo žen je pro ces. Tu ma če nje dje la po či nje mo ti va ci jom, na sta vlja se na ja vom i lo ka li za
ci jom tek sta, in ter pre ta tiv nim či ta njem, emo ci o nal noin te lek tu al nom stan kom, ob ja vom do ži vlja ja i ko rek ci jom, in ter pre ta ci jom, ak tu a li za ci jom, 
a za vr ša va sin te zom te po ne kad za da ci ma za sa mo sta lan rad. In ter pre ta ci ja knji žev no ga dje la naj u čin ko vi ti ja je na na stav nom sa tu, a u ob li ci ma 
funk ci o nal ne pri mje ne ste če nih zna nja i umi je ća na sta vlja se i po sli je sa ta: u stva ra lač kim ob na vlja nji ma zna nja o ob ra đe nom na stav nom gra di vu, 
us po red nim pro u ča va njem knji žev no u mjet nič kih dje la i is tra ži vač koin ter pre ta tiv nim pri stu pi ma no vim knji žev no u mjet nič kim ostva re nji ma. 

Knji žev no dje lo mo že se ob ra đi va ti i rje ša va njem pro blem skih pi ta nja ko ja su po tak nu ta po la znim tek stom i umjet nič kim doj mom. Ulom ci iz 
dje la u na stav nom po stup ku zah ti je va ju lo ka li za ci ju, če sto i vi še stru ku. Smje šta nje dje la u vre men ske, pro stor ne i dru štve nopo vi je sne okvi re, kao 
i oba vi je sti o osnov nim sa dr ža ji ma ko ji pret ho de ulom ku, po ne kad su uvjet za in ten zi van do ži vljaj i pra vil no ra zu mi je va nje tek sta. 

Pri ob ra di tek sta pri mje nju je se u ve ćoj mje ri je din stvo ana li tič kih i sin te tič kih po stu pa ka i per spek ti va. U skla du s is ho di ma i u svr hu stva ra
nja na vi ke pri li kom tu ma če nja tek sta uče ni ci se po ti ču na de talj ni je pot kr je plji va nje svo jih doj mo va, sta vo va i su do va o knji žev nom dje lu či nje ni
ca ma iz sa mo ga tek sta či me se ospo so blja va ju za iz ra ža va nje vla sti tih mi sli, is tra ži vač ku dje lat nost i za u zi ma nje kri tič kih sta vo va, uz uva ža va nje 
in di vi du al no ga ra zu mi je va nja smi sla knji žev no ga tek sta i is ka za nih raz li či tih sta vo va.

U in ter pre ta ci ji knji žev no u mjet nič ko ga dje la ob je di nja va ju ći ele men ti mo gu bi ti: umjet nič ki do ži vlja ji, tek stu al ne cje li ne, struk tur ni ele men ti 
(te ma, mo ti vi, pje snič ke sli ke, fa bu la, kom po zi ci ja, si že, li ko vi, ide ja i zna če nje tek sta, mo ti va cij ski po stup ci), pri po vjed ne teh ni ke (ob li ci iz la ga
nja), stil ski po stup ci i li te rar ni (knji žev no u mjet nič ki) pro ble mi. 

Knji žev no te o rij ski poj mo vi ob ra đu ju se na lin gvo me to dič kim pred lo šci ma uz po moć pret hod no ga či ta telj skog is ku stva. Stil skim iz ra žaj nim 
sred stvi ma pri la zi se s do ži vljaj no ga gle di šta. U is tra ži va nju nji ho ve stil ske uvje to va no sti po la zi se od umjet nič kih doj mo va i estet ske su ge sti je. 

Ti je kom ob ra de knji žev nih dje la, go vor nih i pi sa nih vje žbi uče ni ci se po ti ču na ot kri va nje oso bi na, osje ća ja i du šev nih sta nja li ko va, kao i na 
iz ra ža va nje svo jih sta vo va o po stup ci ma li ko va. 

Pri po ve zi va nju knji žev nih fik ci o nal nih tek sto va, knji žev nih ne fik ci o nal nih tek sto va (pu to pi sna i auto bi o graf ska pro za) i ne knji žev nih tek sto
va (en ci klo pe di je, rječ ni ci i sl.) re a li zi ra ju se is ho di ko ji se od no se na uoča va nje raz li ka iz me đu fik ci o nal ne i ne fik ci o nal ne knji žev no sti (ute me lje
ne na osob nom svje do če nju i pro vjer lji vim po da ci ma) i na uoča va nje raz li či tih knji žev nih po stu pa ka u na ve de nim vr sta ma. 

Is ho di ko ji se od no se na na stav no pod ruč je knji žev no sti te me lje se na či ta nju. Raz li či te me to de či ta nja osnov ni su pred u vjet za stje ca nje zna nja 
i uspje šno uvo đe nje u svi jet knji žev no ga dje la. U pe tom raz re du nje gu je se do ži vljaj no či ta nje, a uče ni ci se po stup no uvo de u is tra ži vač ko či ta nje.

JEZIK

Na sta va je zi ka ospo so blja va za pra vil nu usme nu i pi sa nu ko mu ni ka ci ju hr vat skim stan dard nim je zi kom, sto ga za htje vi ovo ga pro gra ma ni su 
usmje re ni is klju či vo na usva ja nje je zič nih pra vi la i gra ma tič ke nor me, već i na ra zu mi je va nje nji ho ve svr he i pra vil nu pri mje nu. 

Pri na vo đe nju na stav nih je di ni ca ob ra đi va nih u ni žim raz re di ma pro vje ra va se stu panj usvo je no sti i spo sob nost pri mje ne pret hod no ob ra đe
no ga gra di va, a po na vlja nje i uvje žba va nje na no vim pri mje ri ma pret ho di ob ra di no vo ga sa dr ža ja. Ti me se osi gu ra va kon ti nu i tet ra da i su stav nost u 
po ve zi va nju no vo ga gra di va s po sto je ćim zna nji ma.

U usva ja nju no vo ga gra di va pre sud nu ulo gu ima ju pri klad ne i su stav ne vje žbe te su ob ve zni dio ob ra de na stav no ga gra di va, pri mje ne, ob na
vlja nja i utvr đi va nja zna nja. 

Gramatika

Osnov ni je pro gram ski za htjev u na sta vi gra ma ti ke pred sta vi ti i tu ma či ti je zik kao su stav. Je zič ne po ja ve ne pro u ča va ju se izo li ra no, iz van 
kon tek sta u ko jem se ostva ru ju nji ho ve funk ci je. U od go va ra ju ćoj pri li ci zna nja iz gra ma ti ke sta vlja ju se u svr hu tu ma če nja tek sta, ka ko umjet nič
ko ga ta ko i po pu lar no znan stve no ga. Iz nim no su funk ci o na lan po stu pak vje žbe na pri mje ri ma iz ne po sred ne go vor ne prak se, što na sta vu gra ma ti ke 
pri bli ža va ži vot nim po tre ba ma u ko ji ma se pri mi je nje ni je zik po ja vlju je kao sve stra no mo ti vi ra na ljud ska ak tiv nost. 

Je zič ne se po ja ve na vo de i pri ka zu ju u kon tek stu od no sno smje šta ju se u go vor ne si tu a ci je u ko ji ma se mo gu ja sno pre po zna ti, iz dvo ji ti i ob
ja sni ti nji ho ve ka rak te ri sti ke i funk ci je.

Na stav ni pri stup pa de ži ma i vje žbe usmje re ne na upo ra bu pra vil nih ob li ka imen skih ri je či po ve zu ju se s od stu pa nji ma od stan dard no ga je zi
ka, ko le ba nji ma i uče sta lim po gre ška ma u usme nom i pi sa nom iz ra ža va nju uče ni ka. Sto ga se sa dr žaj vje žbi pa de ža u na sta vi od re đu je na osno vi 
stal no ga pra će nja je zič no ga iz ra ža va nja uče ni ka (npr. ti je kom di ja lo ga na sa tu te na pri mje ri ma iz do ma ćih i pi sa nih za da ća). Ti me je na sta va je zi ka 
u funk ci ji ospo so blja va nja za pra vil nu ko mu ni ka ci ju na hr vat skom stan dard nom je zi ku. 
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Ob ra da pri je dlo ga ne sma tra se za vr še nom na sa tu ob ra de ove vr ste ri je či kao ne pro mje nji ve, već se osnov na zna nja pro ši ru ju ti je kom ob ra de 
pa de ža na vo de ći naj če šće pri mje re i nji ho vu uobi ča je nu upo ra bu. Po dje la pri lo ga po zna če nju po ve zu je se pri lo žnim ozna ka ma, a nji ho va slu žba 
opri mje ru je se u re če ni ci. Pro mje nji ve vr ste ri je či tre ba po ve zi va ti s nji ho vim naj če šćim funk ci ja ma u re če ni ci ka ko bi se ri ječ pro ma tra la kao je di
ni ca na mor fo lo škoj i na sin tak tič koj ra zi ni. 

Pravopis 

Pra vo pi sna pra vi la usva ja ju se su stav nim uvje žba va njem (pra vo pi sni dik ta ti, is pra vak po gre ša ka u tek stu, pi sa ne pro vje re zna nja iz pra vo
pi sa itd.). U okvi ru pra vo pi snih vje žbi vje žba se pra vil no pi sa nje re flek sa jata u pri mje ri ma u ko ji ma se po ja vlju ju al ter na ci je ije/je, kra će nje ije 
u je, du lje nje je u ije.Učenicisepotičunasamostalnouočavanjeiispravljanjepravopisnihpo gre ša ka u ko mu ni ka ci ji pu tem SMSa, kao i u 
raz li či tim na či ni ma ko mu ni ka ci je pu tem in ter ne ta. Upu ću ju se i na ko ri šte nje pra vo pi sa i pra vo pi sno ga rječ ni ka (škol sko iz da nje). Pre po ru ču je se 
do no še nje pra vo pi sa na sat ob ra de pra vo pi snih te ma (uče ni ci ma se po je di nač no da je za da tak pro na ći ri je či u pra vo pi snom rječ ni ku). 

Ortoepija

Pra vi lan iz go vor nje gu je se pro vo đe njem or to ep skih vje žbi. Or to ep ske vje žbe ne re a li zi ra ju se kao po seb ne na stav ne je di ni ce, već uz od go va
ra ju će te me iz gra ma ti ke. Npr. mje sto na gla ska po ve zu je se s pa de ži ma (ime ni ce vrijeme,rame,tjemei sl. u ge ni ti vu jed ni ne i no mi na ti vu mno ži ne 
ne ma ju na gla sak na istom slo gu itd.); re če nič na in to na ci ja po ve zu je se s pra vo pi som i sin tak som itd. Uz ko ri šte nje audi o snim ki stva ra se na vi ka 
pre po zna va nja, re pro du ci ra nja i usva ja nja na gla sa ka hr vat sko ga stan dard nog je zi ka te uoča va od stu pa nje i raz li ko va nje vla sti te di ja lek tal ne ak cen
tu a ci je od stan dard no je zič ne nor me. 

Or to ep ske vje žbe pro vo de se i uz od go va ra ju će te me iz knji žev no sti. Npr. ar ti ku la ci ja se vje žba iz go va ra njem br za li ca pri ob ra di dje la na rod
no ga stva ra la štva; na gla sak ri je či, tem po, ri tam, re če nič na in to na ci ja i stan ke vje žba ju se go vo re njem na glas oda bra nih di je lo va iz iz bor ne lek ti re 
(po iz bo ru na stav ni ka ili uče ni ka) itd. Kao or to ep ska vje žba pro vo di se i kra sno slov na pa met na u če nih ulo ma ka u sti hu i u pro zi (uz po moć audi
tiv nih na stav nih sred sta va).

JEZIČNAIMEDIJSKAKULTURA

Raz vi ja nje je zič ne kul tu re me đu naj va žni jim je za da ci ma na sta ve ma te ri nje ga je zi ka. Ovo na stav no pod ruč je po ve zu je se s ob ra dom knji
žev nih tek sto va kao re pre zen ta tiv nim obra scem iz ra ža va nja te s na sta vom gra ma ti ke i pra vo pi sa. Ob ra da knji žev no ga tek sta i rad na gra ma ti ci i 
pra vo pi su stan dard no ga je zi ka nu žno uklju ču je sa dr ža je ko ji pri do no se nje go va nju kul tu re usme no ga i pi sa no ga iz ra ža va nja. Je zič na kul tu ra nje
gu je se pro vo đe njem lek sič kose man tič kih i lek sič kosti li stič kih vje žbi ko je bo ga te rječ nik i raz vi ja ju spo sob nost i vje šti nu iz ra ža va nja. Raz vi ja nje 
je zič no ga mi šlje nja vje žba se na tek stu ili ti je kom go vor nih vje žbi.

Pri ob ra di pre po ru če nih sa dr ža ja me dij ske kul tu re va žno je uka za ti na raz li či te iz vo re in for ma ci ja (ti ska ne i di gi tal ne), po ti ca ti pro na la zak in
for ma ci ja u ra znim iz vo ri ma pre ma vla sti tim in te re si ma i po tre ba ma te raz vi ja ti kri tič ki od nos pre ma in for ma ci ja ma pro vje ra va ju ći nji ho vu toč nost 
i ci ti ra ju ći nji ho ve iz vo re. Uče ni ci se ospo so blja va ju uoča va ti da raz li či ti pri ma te lji i po ši lja te lji mo gu raz li či to re a gi ra ti na isti me dij ski tekst. Uz 
po moć pre po ru če nih sa dr ža ja me dij ske kul tu re uka zu je se i na od go vor nu upo ra bu raz li či tih me di ja i pri mje nu po zi tiv nih ko mu ni ka cij skih obra za ca.

III. PRA ĆE NJE I VRED NO VA NJE NA STA VE I UČE NJA

U svr hu do sti za nja is ho da pra te se i vred nu ju re zul ta ti na pre do va nja uče ni ka. Po či nje se ini ci jal nom pro vje rom zna nja u od no su na ko ju će se 
pro cje nji va ti na pre do va nje te od re đi va ti ocje na. Sva ka ak tiv nost pri li ka je za pro cje nu, bi lje že nje na pre do va nja, da va nje po vrat ne in for ma ci je, kao 
i za for ma tiv no ocje nji va nje i upu ći va nje na dalj nje ak tiv no sti. For ma tiv no vred no va nje dio je su vre me no ga pri stu pa na sta vi i pod ra zu mi je va pro
cje nu zna nja, vje šti na, sta vo va i po na ša nja, kao i raz vi ja nje od go va ra ju će kom pe ten ci je ti je kom na sta ve i uče nja. Re zul tat ova kva vred no va nja da je 
po vrat nu in for ma ci ju i uče ni ku i na stav ni ku o do sti za nju kom pe ten ci ja, kao i o učin ko vi to sti pri mi je nje nih me to da. For ma tiv no mje re nje pod ra zu
mi je va pri ku plja nje po da ta ka o uče nič kim po stig nu ći ma, a naj če šće teh ni ke su: re a li za ci ja prak tič nih za da ta ka, pro ma tra nje i bi lje že nje ak tiv no sti 
ti je kom na sta ve, ne po sred na ko mu ni ka ci ja uče ni ka i na stav ni ka, do sje uče ni ka (ma pa na pre do va nja) itd. Re zul ta ti for ma tiv no ga vred no va nja na 
kra ju na stav no ga ci klu sa is ka zu ju se i su ma tiv no – broj ča nom ocje nom. 

Rad na stav ni ka sa sto ji se od pla ni ra nja, ostva ri va nja, pra će nja i vred no va nja. Osim po stig nu ća uče ni ka na stav nik kon ti nu i ra no pra ti i vred
nu je pro ces na sta ve i uče nja te vla sti ti rad. Sve što se u na stav noj prak si po ka že do brim i ko ri snim tre ba ko ri sti i da lje, a ne do volj no učin ko vi to i 
dje lo tvor no tre ba una pri je di ti. 

На зив пред ме та СРПСКИКАОНЕМАТЕРЊИЈЕЗИК
ПРОГРАМA–заученикечијиматерњијезикприпаданесловенскимјезицимаикојиживеухомогенимсрединама(основнинивостандарда)
Циљ Циљна ста ве и уче ња српскогкаонематерњегјезика је сте оспо со бља ва ње уче ни ка да се слу жи срп ским је зи ком на основ ном ни воу у усме ној и 

пи са ној ко му ни ка ци ји ра ди ка сни јег успе шног укљу чи ва ња у жи вот за јед ни це и оства ри ва ња гра ђан ских пра ва и ду жно сти, као и ува жа ва ње срп
ске кул ту ре и раз ви ја ње ин тер кул ту рал но сти као те мељ не вред но сти де мо крат ског дру штва.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 108часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ЈЕ ЗИК

– упо тре бља ва 100–150 но вих ре чи и ис ка за
– име ну је пред ме те и би ћа и при пи су је им ка рак те ри стич не осо
би не
– у пи сме ном и усме ном ис ка зу упо тре би про сте ре че ни це с 
гра ма тич ким су бјек том и гла гол ским пре ди ка том у пре зен ту, 
пер фек ту и фу ту ру I; ре че ни це с пра вим и не пра вим објек том, 
фре квент ним при ло шким од ред ба ма за ме сто, вре ме и на чин; 
им пе ра тив са зна че њем мол бе и за по ве сти
– ис ка же по тре бу, мо гућ ност и же љу 
– уоча ва род и број име ни ца, кон гру ен ци ју атри бу та с име ни цом 
у ти пич ним при ме ри ма

Основнисадржаји:
Лек си ка: 100–150 но вих ре чи (име ни це, гла го ли, при де ви, при
ло зи за вре ме и на чин, нај фре квент ни ји по врат ни гла го ли, 
основ ни бро је ви до 100, ред ни бро је ви)
Про сте ре че ни це с ис ка за ним гра ма тич ким су бјек том (име ни це 
сва три ро да и оба бро ја, лич не за ме ни це) и гла гол ским пре ди
ка том у пре зен ту, пер фек ту и фу ту ру I (сва три ли ца у јед ни ни 
и мно жи ни)
Им пе ра тив (2. ли це јед ни не и мно жи не нај фре квент ни јих гла го
ла) у функ ци ји мол бе и за по ве сти
Пер со нал не про сте ре че ни це с ко пу ла тив ним пре ди ка том (фре
квент не име ни це и при де ви у функ ци ји лек сич ког де ла пре ди ка та)
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– раз у ме ре че ни це са од ред бом за узрок, сред ство и дру штво, 
кван ти фи ка тив не кон струк ци је ис ка за не основ ним бро јем и 
име ни цом

Име ни ца у аку за ти ву у функ ци ји ди рект ног/пра вог објек та (у 
јед ни ни и мно жи ни)
Име ни ца у да ти ву у функ ци ји ин ди рект ног/не пра вог објек та 
(објек та на ме не) уз гла го ле да ва ња и го во ре ња
При ло шке од ред бе за ме сто ис ка за не ге ни ти вом име ни ца с пред
ло зи ма испред, иза, изнад, испод, поред
Ка зи ва ње пу них са ти
При ло шке од ред бе за вре ме: на зи ви ме се ци у ло ка ти ву с пред
ло гом у
При ло шке од ред бе за на чин ис ка за не на чин ским при ло зи ма 
Сло же ни гла гол ски пре ди кат с мо дал ним гла го ли ма: требати, 
морати, моћи, смети, желети

Проширенисадржаји:
Пер со нал не про сте ре че ни це с не ис ка за ним гра ма тич ким су
бјек том (име ни це сва три ро да и оба бро ја, лич не за ме ни це) и 
гла гол ским пре ди ка том у пре зен ту, пер фек ту и фу ту ру I (сва три 
ли ца у јед ни ни и мно жи ни)
Лич на за ме ни ца у аку за ти ву у функ ци ји ди рект ног/пра вог објек
та (у јед ни ни и мно жи ни), на гла ше ни и не на гла ше ни об ли ци 
лич них за ме ни ца у аку за ти ву
Лич на за ме ни ца у да ти ву у функ ци ји ин ди рект ног/не пра вог 
објек та (објек та на ме не) уз гла го ле да ва ња и го во ре ња; на гла ше
ни и не на гла ше ни об ли ци лич них за ме ни ца у да ти ву
Кон гру ент ни атри бут ис ка зан опи сним при де вом и при свој ном 
за ме ни цом уз име ни це у функ ци ји су бјек та, објек та и лек сич ког 
де ла ко пу ла тив ног пре ди ка та
При ло шке од ред бе за ме сто ис ка за не ге ни ти вом лич них за ме ни
ца с пред ло зи ма испред, иза, изнад, испод, поред
Пре ци зно од ре ђи ва ње вре ме на ре чи ма ко је озна ча ва ју вре мен ске 
је ди ни це (сат, час, минут)
Име ни це у ин стру мен та лу за ис ка зи ва ње сред ства и дру штва
При ло шка од ред ба за узрок ис ка за на ге ни ти вом с пред ло гом 
због; узроч не ре че ни це с ве зни ци ма јер и затошто
Кван ти фи ка ци ја ис ка за на основ ним бро јем и име ни цом
Лексика (типични видски глаголски парови, основни бројеви до 
1000, редни бројеви)

КЊИ ЖЕВ НОСТ

– раз у ме са др жај крат ког књи жев ног адап ти ра ног тек ста
– фор му ли ше крат ке од го во ре на јед но став на пи та ња о про чи та
ном тек сту (ко, шта, где, ка да, ка ко)
– при ме ни крат ке ре че нич не мо де ле из књи жев них тек сто ва у 
сва ко днев ном жи во ту
 – ре про ду ку је ка зу ју ћи или пе ва ју ћи крат ке од лом ке из ода бра
них књи жев но у мет нич ких и дру гих тек сто ва

Адаптиранитекстови:
Вла ди мир Ли чи на: Веснаиторба
Л. Ка мин ски: Закасниосам
Ду ши ца Лу кић: Убиблиотеци
Ве сна Ви до је вић Га јо вић: Споменици
Дра ган Лу кић: Трговина
Јо ван ка Јор га че вић Какојенастаођувечурерни
„По ли ти ка за де цу”: Пријатељи
Ми ра Алеч ко вић: Пасусолитеру
Ра де Обре но вић: Пожурите,опетћемозакаснити
Дра го мир Ђор ђе вић: Опетшкола
Дра ган Лу кић: Смехадеци
Алек са Ми кић: Храбардечак
Ве сна Ви до је вић Га јо вић: Кишнаприча
Из „По ле тар ца” Ду ша на Ра до ви ћа: Јуче,данас,сутра
Ра то мир Да мја но вић: СлепиЈованпуцапенале
Ша љи ва на род на при ча: Зецнаспавању
Дра ган Лу кић: Јабука
Ол га Стан ко вић: Јунакдана
Сасписканаставникбира10текстовазаобраду.
По слободном избору (узимајући у обзир квалитет групе и
састав), наставник бира још два текста која нису на овој
листи.

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

– раз у ме јед но став на пи та ња, крат ке ја сне на ло ге и ин фор ма ци
је бит не за за до во ље ње сва ко днев них жи вот них по тре ба (нпр. у 
по ро ди ци, шко ли итд.);
– раз у ме са др жај крат ког кон ти ну и ра ног го во ре ног тек ста (до 
5–6 про стих ре че ни ца) са оп ште ног стан дард ним је зи ком, из го
во ре ног раз го вет но, спо рим тем пом1

– ис ка же мол бу, из ви ње ње, че сти та ње, за хвал ност, ко ри сте ћи 
фор ме уч ти вог обра ћа ња
– ис при ча до га ђај у ко јем је уче ство вао у не ко ли ко ре че ни ца
– пре при ча кра так јед но ста ван на ра тив ни текст2

– уче ству је у крат ком ди ја ло гу о те ма ма из сва ко днев ног жи во
та, по шту ју ћи основ на на че ла во ђе ња раз го во ра
– чи та на глас и раз у ме кра ћи по знат текст3 пи сан ћи ри ли цом или 
ла ти ни цом
– из два ја екс пли цит не ин фор ма ци је и из во ди јед но став не за
кључ ке на осно ву про чи та ног тек ста
– пи ше кра так јед но ста ван на ра ти ван и екс по зи тор ни текст4

– пи ше крат ку по ру ку, че стит ку, по зив ни цу, оба ве ште ње, по шту
ју ћи је зич ку и ор то граф ску нор му.

Основнисадржајитематскихобласти:

I. Лич но пред ста вља ње: датумсвогрођења
II. По ро ди ца:породичнистатус:ожењен,удата
III. Ме сто за жи вот:називипросторија;деловинамештаја
IV. Жи вот у ку ћи:приборзаличнухигијену;свакодневнеактив
ностиукухињи,соби,купатилу;славити
V. Љу ди: односимеђуљудима;врстеосећања;физичкекарак
теристике;психичкекарактеристике;професијеуокружењу
VI. Здра вље:најчешћеболести;разболетисе,оздравити
VII. Обра зо ва ње:(омиљени)школскипредмети;школскинаме
штај;школскиприбор;игре;(омиљени)спорт
VI II. Хра на и пи ће: гладан,жедан;(омиљена)хранаипиће;вр
стевоћаиповрћа
IX. Оде ћа и обу ћа: иматинасеби,носити
X. Ку по ви на: цене;плаћање
XI. Са о бра ћај и жи вот у гра ду: начиникретања;оријентација
(лево,десно,право);циљпутовања;важниобјекти
XII. При ро да: (омиљене)домаћеидивљеживотиње;кућниљу
бимци;временскеприлике
XI II. Вре ме: прецизноисказивањевремена(сатиминут)
XIV. Не се ман ти зо ва на лек си ка: основнибројевидо1000;редни
бројеви; модални глаголи; предлози (изнад, испод, иза, поред,
због)



Страна 34 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

Проширенисадржајитематскихобласти:

I. Лич но пред ста вља ње: датумрођења
II. По ро ди ца:ширапородица
III. Ме сто за жи вот: називипросторија;деловинамештаја;кућ
ниапарати;двориште;башта
IV. Жи вот у ку ћи: активностиукухињи,усоби,укупатилу;при
борзаличнухигијену;празници
V. Љу ди: односимеђуљудима;врстеосећања;физичкекарак
теристике;психичкекарактеристике;професијеуокружењу
VI. Здра вље:стање;најчешћеболести
VII. Обра зо ва ње:(омиљени)школскипредмети;школскинаме
штај;школскиприбор;активностиначасуинаодмору;игре;
(омиљени)спорт
VI II. Хра на и пи ће: гладан,жедан;(омиљена)хранаипиће
IX. Оде ћа и обу ћа: обући,скинути,иматинасеби,одевањепре
магодишњимдобима
X. Ку по ви на: цене;плаћање
XI. Са о бра ћај и жи вот у гра ду: превознасредства,начиникре
тања,град,важниобјекти:оријентацијаупростору;циљпу
товања;деловиграда;важниобјекти
XII. При ро да: (омиљене)домаћеидивљеживотиње;кућниљу
бимци;зоолошкиврт;временскеприлике
XI II. Вре ме: прецизноисказивањевремена(сатиминут);при
лозизавреме
XIV. Не се ман ти зо ва на лек си ка: основнибројевидо1000;редни
бројеви; модални глаголи; предлози (изнад, испод, иза, поред,
због);везници(јер,затошто)

Кратки адаптирани књижевноуметнички и неуметнички
текстовиусклађениспотребамаиинтересовањимаученика
итемамаизпрограма(породица,школа,свакодневнеактив-
ности...)илизвучнизаписи.

1  У складу са знањем о језику у области Језик.
2 Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик.
3 Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик за Програм А.
4 Служећи се знањем о језику из области Језик.

ПРОГРАМБ–заученикечијиматерњијезикприпадасловенскимјезицимаикојиживеувишенационалнимсрединама(средњи–напреднинивостандарда)
Циљ Циљна ста ве и уче ња српскогкаонематерњегјезика је сте оспо со бља ва ње уче ни ка да во ди усме ну и пи са ну ко му ни ка ци ју са го вор ни ци ма срп ског 

као ма тер њег је зи ка ра ди ка сни јег пу ног укљу чи ва ња у жи вот за јед ни це и оства ри ва ња гра ђан ских пра ва и ду жно сти, као и упо зна ва ње срп ске кул
тур не ба шти не и раз ви ја ње ин тер кул ту рал но сти као те мељ не вред но сти де мо крат ског дру штва.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 108часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ЈЕ ЗИК

– упо тре бља ва 150–200 но вих ре чи и ис ка за
– име ну је пред ме те и би ћа и при пи су је им ка рак те ри стич не осо
би не
– у пи сме ном и усме ном ис ка зу упо тре би про сте ре че ни це с гра
ма тич ким су бјек том и гла гол ским пре ди ка том у пре зен ту, пер
фек ту и фу ту ру I; ре че ни це с пра вим и не пра вим објек том, фре
квент ним при ло шким од ред ба ма за ме сто, вре ме, на чин, узрок, 
сред ство и дру штво; им пе ра тив са зна че њем мол бе и за по ве сти
– ис ка же по тре бу, мо гућ ност и же љу
– при ме њу је пра ви ла кон гру ен ци је атри бу та с име ни цом у ти
пич ним мо де ли ма
– раз у ме кван ти фи ка тив не кон струк ци је ис ка за не основ ним бро
јем и име ни цом
– од ре ђу је род и број име ни ца

Про сте ре че ни це с ис ка за ним и не ис ка за ним гра ма тич ким су
бјек том (име ни це сва три ро да и оба бро ја, лич не за ме ни це) и 
гла гол ским пре ди ка том у пре зен ту, пер фек ту и фу ту ру I (сва три 
ли ца у јед ни ни и мно жи ни)
Им пе ра тив (2. ли це јед ни не и мно жи не нај фре квент ни јих гла го
ла) у функ ци ји мол бе и за по ве сти
Пер со нал не про сте ре че ни це с ко пу ла тив ним пре ди ка том (фре
квент не име ни це и при де ви у функ ци ји лек сич ког де ла пре ди
ка та)
Име ни це и лич не за ме ни це у аку за ти ву у функ ци ји ди рект ног/
пра вог објек та (у јед ни ни и мно жи ни); на гла ше ни и не на гла ше
ни об ли ци лич них за ме ни ца у аку за ти ву
Име ни це и лич не за ме ни це у да ти ву у функ ци ји ин ди рект ног/
не пра вог објек та (објек та на ме не) уз гла го ле да ва ња и го во ре
ња; на гла ше ни и не на гла ше ни об ли ци лич них за ме ни ца у да ти ву
Кон гру ент ни атри бут ис ка зан опи сним при де вом и при свој ном 
за ме ни цом уз име ни це у функ ци ји су бјек та, објек та и лек сич ког 
де ла ко пу ла тив ног пре ди ка та
При ло шке од ред бе за ме сто ис ка за не ге ни ти вом име ни ца и лич
них за ме ни ца с пред ло зи ма испред, иза, изнад, испод, поред
Ка зи ва ње пу них са ти; пре ци зно од ре ђи ва ње вре ме на ре чи ма ко
је озна ча ва ју вре мен ске је ди ни це (сат, час, минут)
При ло шке од ред бе за вре ме: на зи ви ме се ци у ло ка ти ву с пред
ло гом у
При ло шке од ред бе за на чин ис ка за не на чин ским при ло зи ма 
Сло же ни гла гол ски пре ди кат с мо дал ним гла го ли ма: требати, 
морати, моћи, смети, желети
Име ни це у ин стру мен та лу за ис ка зи ва ње сред ства и дру штва
При ло шка од ред ба за узрок ис ка за на ге ни ти вом с пред ло гом 
због; узроч не ре че ни це с ве зни ци ма јер и затошто
Кван ти фи ка ци ја ис ка за на основ ним бро јем и име ни цом;
Лек си ка: 100–150 но вих ре чи (име ни це, гла го ли, при де ви, при
ло зи за вре ме и на чин, нај фре квент ни ји по врат ни гла го ли, ти
пич ни вид ски гла гол ски па ро ви, бро је ви до 1000, ред ни бро је ви)
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КЊИ ЖЕВ НОСТ

– од го во ри на пи та ња о про чи та ном тек сту (ко, шта, где, ка ко, 
за што)
– раз ли ку је основ но и пре не се но зна че ње
– од ре ди те му, глав ни мо тив и ли ко ве, пре при ча основ ну са др
жи ну књи жев ног де ла
– опи ше соп стве ни до жи вљај књи жев ног де ла
– пре по зна је слич не мо ти ве у књи жев ним де ли ма на ма тер њем 
је зи ку

На род на пе сма: Наджњевасемомакидевојка
Ми ро слав Ан тић: Шашавапесма
Сте ван Ра ич ко вић: Бајкаозрнупеска
Игор Ко ла ров: СМСприче,.... „Упут ство за упо тре бу”
Игор Ко ла ров:АгииЕма, ро ман (од ло мак)
Де сан ка Мак си мо вић:Штампарскегрешке
„По ле та рац” Ду ша на Ра до ви ћа ПРО ЛЕ ЋЕ: Како јечовекполе
тео
Да ни ло Киш: Дечакипас (од лом ци) Бра ни слав Ну шић: Хајдуци
(од лом ци)
Ду шан Ра до вић: КапетанЏонПиплфокс (од лом ци)
Бра ни слав Ну шић: Српскијезик („Ауто би о гра фи ја”)
На род на при ча: Дјевојкацаранадмудрила
Крат ке на род не умо тво ри не (из бор)
Јо ван ка Јор га че вић: Ценовник
Ду шко Ра до вић: Тужнапесма
Дра ган Лу кић: ТарзаниТарзанета
Зо ран По по вић: Музика
Ни ко ла Те сла Мојиизуми(од ло мак)
Сасписканаставникбира10текстовазаобраду.
По слободном избору (узимајући у обзир квалитет групе и
састав), наставник бира још два текста која нису на овој
листи.

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

– раз у ме сми сао го во ре ног тек ста5 из го во ре ног спо ри јим тем пом 
о осо ба ма, ства ри ма и ак тив но сти ма ко је су део сва ко днев ног 
жи во та
– раз у ме сми сао крат ког не у мет нич ког и адап ти ра ног умет нич
ког тек ста6 ко ји слу ша
– пре при ча (са са жи ма њем или без са жи ма ња) до га ђај из свог 
жи во та
– пре при ча (са са жи ма њем или без са жи ма ња) об ра ђен на ра тив
ни или кра ћи ин фор ма тив ни текст7

– уче ству је у крат ком ди ја ло гу о те ма ма ко је су пред ви ђе не на
став ним про гра мом, по шту ју ћи основ на на че ла во ђе ња раз го во ра
– са оп шти мол бу, из ви ње ње, че сти та ње, за хвал ност
– обра зла же у крат ким цр та ма не ку сво ју иде ју, пред лог и сл.
– пре не се крат ке ин фор ма ци је до би је не од дру гих ли ца
– чи та на глас с кра ћим за стај ки ва њем кра ћи текст8 пи сан ћи ри
ли цом и ла ти ни цом 
– из ра жај но чи та прет ход но об ра ђе ни по ет ски текст
– од ре ди основ ни сми сао тек ста9 у це ли ни
– уочи у тек сту ин фор ма ци ју ко ја је па ра фра зи ра на
– раз у ме пре не се но зна че ње ре чи, у окви ру пред ви ђе них те ма
– про це ни са др жај тек ста на осно ву кри те ри ју ма: да ли му се до
па да, да ли је раз у мео и сл.
– са ста вља кра ћи на ра тив ни и ин фор ма тив ни текст10

– са ста ви кра ћи план за пре при ча ва ње до га ђа ја (из школ ског жи
во та и сл.)
– пре при ча са са жи ма њем на ра тив ни или ин фор ма тив ни текст 
пре ма да том пла ну
– на пи ше че стит ку, по зив и оба ве ште ње, по шту ју ћи је зич ку и 
ор то граф ску нор му
– по пу ни јед но ста ван обра зац са основ ним по да ци ма о се би.

I. Лич но пред ста вља ње: исказивањедатума(напитањаКада?
иКоји?)
II. По ро ди ца:ширапородица;породичнистатус
III. Ме сто за жи вот: називипросторија;деловинамештаја;кућ
ниапарати;двориште;башта;врстегрејања
IV. Жи вот у ку ћи: приборзаличнухигијену;активностиукући;
раднидан;празник
V. Љу ди: односимеђуљудимауокружењу;врстеосећања;фи
зичке карактеристике; психичке карактеристике; професије у
окружењу
VI. Здра вље:стање;најчешћеболести;активностизачување
здравља
VII. Обра зо ва ње:(омиљени)школскипредмети;школскинаме
штај;школскиприбор;математичкеоперације (основне);дан
школе;активностиначасуинаодмору;игре;(омиљени)спорт;
спортскиреквизити,правилаигре
VI II. Хра на и пи ће: гладан,жедан;(омиљена)хранаипиће;за
чини;месо;припремањехране
IX. Оде ћа и обу ћа: обући,скинути;иматинасеби;одевањепре
магодишњимдобима;одржавањеодећеиобуће
X. Ку по ви на: цене;местокуповине;плаћање
XI. Са о бра ћај и жи вот у гра ду: превознасредства,начиникре
тања, град, важни објекти: оријентација у простору; начин
кретања;циљпутовања;учеснициусаобраћају;деловиграда;
установекултуре
XII. При ро да: (омиљене)домаћеидивљеживотиње;кућниљу
бимци;зоолошкиврт;временскеприлике;чувањеприроде
XI II. Вре ме: прецизно исказивање времена (сат и минут); од
редницевремена
XIV. Не се ман ти зо ва на лек си ка: основнибројевидо1000;редни
бројеви; модални глаголи; предлози (изнад, испод, иза, поред,
због);везници(јер,затошто,па)

5 Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик за Програм Б.
6  Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик за Програм Б.
7  Служећи се знањем о језику из области Језик.
8  Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик за Програм Б.
9  Сложеност тог текста је одређена граматичком структуром и лексичким обимом предвиђеним у области Језик за Програм 2.
10 Служећи се знањем о језику из области Језик.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА С ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Ма тер њи је зик
Стра ни је зик
Гра ђан ско вас пи та ње

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Пред мет српскикаонематерњијезик по ха ђа ју уче ни ци ко ји на ста ву слу ша ју на не ком од је зи ка на ци о нал них ма њи на. Ме ђу тим 
уче ни ци ма по сто је из ра зи те раз ли ке у сте пе ну овла да но сти срп ским је зи ком при ли ком по ла ска у шко лу и у тем пу и оби му ко јим мо гу на
пре до ва ти то ком шко ло ва ња. Ова раз ли ка усло вље на је раз ли чи тим ма тер њим је зи ци ма од ко јих су јед ни бли ски срп ском је зи ку (раз ли ке 
ме ђу њи ма су та кве да не мо ра ју оме та ти ко му ни ка ци ју, или се ко му ни ка ци ја мо же оства ри ва ти уз не што на по ра и тру да) док су дру ги 
струк тур но то ли ко раз ли чи ти да, без еле мен тар ног по зна ва ња јед ног од њих, ко му ни ка ци ја ме ђу го вор ни ци ма ни је оства ри ва. Осим то га, 
на ни во ко јим уче ни ци ре ал но мо гу овла да ти срп ским је зи ком ути че и сре ди на у ко јој жи ве (пре те жно хо мо ге на или хе те ро ге на сре ди на).

Има ју ћи ово у ви ду, за пред мет српскикаонематерњијезик са чи ње на су два про гра ма. Пре ма по ста вље ном ци љу, оче ки ва ним ис
хо ди ма и да тим са др жа ји ма, пр ви про грам (А) при ме рен је уче ни ци ма чи ји се ма тер њи је зи ци из ра зи то раз ли ку ју од срп ског, жи ве у пре
те жно хо мо ге ним сре ди на ма, има ју ма ло кон та ка та са срп ским је зи ком и у шко лу по ла зе го то во без ика квог пред зна ња срп ског је зи ка. И 
у овом про гра му по сто ји ди фе рен ци ја ци ја про грам ских са др жа ја и ис хо да по те жи ни и оби му, што је ви дљи во у раз ли ко ва њу оп штих и 
про ши ре них са др жа ја. Дру ги про грам (Б) пред ви ђен је да се оства ру је у ме шо ви тим сре ди на ма и на ме њен је уче ни ци ма ко ји мо гу бр же и 
у ве ћем оби му да са вла да ва ју срп ски је зик, од но сно да, у скла ду с уз ра стом, до стиг ну ви ши ни во вла да ња срп ским је зи ком.
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Оба про гра ма за пред мет српскикаонематерњијезик са др же три обла сти: Је зик, Књи жев ност и Је зич ку кул ту ру. Оне су функ ци о
нал но по ве за не, про жи ма ју се и ме ђу соб но до пу њу ју. Сто га их тре ба раз у ме ти као де ло ве ком плек сне це ли не ко ји, сва ки са сво јим спе ци
фич но сти ма, до при но се оства ри ва њу ис хо да овог пред ме та.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став ни ка 
је да кон тек сту а ли зу је овај да ти про грам по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; уџ бе
ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, мо гућ
но сти, као и по тре бе ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре и ра свој го ди шњи 
– гло бал ни план ра да из ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма олак ша ва ју на став ни ку да љу 
опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во кон крет не на став не је ди ни це. Са да на став ник за сва ку област има де фи ни са не ис хо де. Од ње га се оче
ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и пи са ња при пре ме за час, де фи ни ше пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: оне ко је би сви 
уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је би тре ба ло са мо не ки уче ни ци да до стиг ну.

На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у 
ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки лак ше и бр же мо гу оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да (по себ но за пред мет ну област књи жев ност) 
по треб но ви ше вре ме на, ви ше раз ли чи тих ак тив но сти и рад на раз ли чи тим тек сто ви ма. У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња ве о ма је ва
жно има ти у ви ду да је уџ бе ник на став но сред ство и да он не од ре ђу је са др жа је пред ме та. За то је по треб но са др жа ји ма да тим у уџ бе ни ку 
при сту пи ти се лек тив но и у од но су на пред ви ђе не ис хо де ко је тре ба до сти ћи. По ред уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на на став ни ку 
је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри шће ња и дру гих из во ра са зна ва ња. 

II. OСТВАРИВАЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА 

ЈЕ ЗИК

Област Језик об у хва та лек си ку и гра ма тич ке мо де ле срп ског је зи ка. У са др жа ји ма и ис хо ди ма ове обла сти на ла зе се оквир ни број 
ре чи и гра ма тич ки еле мен ти ко ји ма уче ник тре ба да овла да у сва ком раз ре ду. У овој обла сти про гра ма те жи ште је на по сте пе ном усва
ја њу си сте ма срп ског је зи ка по чев од 1. раз ре да. Је зик по чи ње да се усва ја по мо ћу ми ни мал ног бро ја ре чи упо тре бље них у основ ним 
ре че нич ним мо де ли ма с ја сним ко му ни ка тив ним кон тек стом. Од но сно, ре чи и њи хо ви об ли ци не усва ја ју се изо ло ва но, већ у ре че нич
ном, од но сно ко му ни ка тив ном кон тек сту. За про дук тив ну упо тре бу је зи ка не функ ци о нал но је ван кон тек сту ал но уче ње па ра диг ми (уче ње 
са мих об ли ка ре чи). 

Је зич ка гра ђа се из раз ре да у раз ред по сте пе но про ши ру је и усло жња ва, она је ку му ла тив на и на до ве зу је се на прет ход ну. Уво ђе ње 
но вог еле мен та под ра зу ме ва овла да ност прет ход ним, што зна чи да се но ва гра ђа осла ња на прет ход ну ко ја се кон ти ну и ра но уве жба ва. 

Усва ја ње гра ма ти ке срп ског је зи ка у по чет ним фа за ма на мла ђем уз ра сту пре те жно је не све сно – у ра зно вр сним ак тив но сти ма уче
ни ци слу ша ју ис ка зе на срп ском је зи ку, по на вља ју их и ком би ну ју у од го ва ра ју ћим по зна тим и бли ским кон тек сти ма. У на ред ним фа за ма 
на став ник по ма же уче ни ци ма да уоче је зич ка пра ви ла и поч ну да их при ме њу ју.

Да би уче ник овла дао од ре ђе ним фон дом ре чи и гра ма тич ким еле мен ти ма, нео п ход но је да их раз у ме и ду го трај но уве жба ва. На тај 
на чин ства ра ју се пред у сло ви да их при ме ни у од го ва ра ју ћој ко му ни ка тив ној си ту а ци ји. Фор мал но по зна ва ње гра ма тич ких пра ви ла не 
под ра зу ме ва и спо соб ност њи хо ве при ме не, те је та кво зна ње ко ри сно са мо уко ли ко по ма же бо љем раз у ме ва њу не ких пра вил но сти си сте
ма. Од но сно, са вла да ва ње гра ма тич ких пра ви ла ни је са мо се би циљ. Об ја шње ње гра ма тич ких пра ви ла, уко ли ко на став ник про це ни да је 
ко ри сно, тре ба да бу де ускла ђе но с уз ра стом уче ни ка, ње го вим ког ни тив ним спо соб но сти ма, пред зна њи ма у ма тер њем је зи ку и све де но 
на кључ не ин фор ма ци је нео п ход не за при ме ну. Уче ни ко во по зна ва ње гра ма тич ких пра ви ла про це њу је се и оце њу је на осно ву упо тре бе у 
кон тек сту, без ин си сти ра ња на њи хо вом екс пли цит ном по зна ва њу.

На ни жем ни воу вла да ња је зи ком (сре ди не у ко ји ма се ре а ли зу је А про грам) ва жно је да се код уче ни ка раз ви је спо соб ност раз у
ме ва ња и кон стру и са ња ис ка за ко ји са др же еле мен те од ре ђе не про гра мом. При том је у про дук ци ји (са ста вља њу и ка зи ва њу ис ка за) на 
овом ни воу бит но да зна че ње по ру ке бу де ра зу мљи во, док се гра ма тич ка ис прав ност по сти же по сте пе но, на том ни воу оче ку ју се ти пич не 
гре шке иза зва не ин тер фе рен ци јом и не до вољ ном са вла да но шћу ма те ри је. Гре шке ни су са мо знак не по зна ва ња гра ди ва, већ су упра во 
по ка за тељ да је уче ник спре ман да се упу сти у ко му ни ка ци ју, што на став ник тре ба да под сти че. То не зна чи да гре шке уоп ште не тре ба 
ис пра вља ти. На став ник од лу чу је о то ме ка да ће, на ко ји на чин и ко је гре шке ис пра вља ти, во де ћи ра чу на исто вре ме но и то ме да уче ни ка 
мо ти ви ше за ко му ни ка ци ју и о то ме да се гре шке по сте пе но ре ду ку ју.

Упра во су ча со ви из обла сти Је зик по год ни за усме ре но, ци ља но усва ја ње по је ди них сег ме на та, гра ма тич ких еле ме на та срп ског 
је зи ка. То ком ових ча со ва пре по ру чу је се ди на мич ко сме њи ва ње раз ли чи тих ак тив но сти, раз ли чи тих ти по ва ве жби слу ша ња, про ве ре 
раз у ме ва ња са слу ша ног, по на вља ње, гра ма тич ко и лек сич ко ва ри ра ње мо де ла, до пу ња ва ња, тран сфор ми са ња афир ма тив них у упит не и 
не ги ра не фор ме и сл. 

Ре а лиз ци ја на ста ве српскогкаонематерњегјезика пре ма Б про гра му под ра зу ме ва од ре ђе но вла да ње срп ским је зи ком од по чет ка 
шко ло ва ња, од но сно мо гућ ност бр жег на пре до ва ња у то ку шко ло ва ња. У та квим окол но сти ма оче ку је се ма ња за сту пље ност гре ша ка и 
њи хо во бр же пре вла да ва ње. При ме на Б про гра ма под ра зу ме ва по ди за ње је зич ке ком пе тен ци је на ви ши ни во, те је на ста ва је зи ка у функ
ци ји оспо со бља ва ња уче ни ка за пра вил но ко му ни ци ра ње са вре ме ним стан дард ним срп ским је зи ком у скла ду с је зич ким и ван је зич ким 
кон тек стом. 

Бу ду ћи да уче ни ци ко ји по ха ђа ју на ста ву српскогкаонематерњегјезика по ха ђа ју и на ста ву ма тер њег је зи ка, свр сис ход но је у од
го ва ра ју ћим при ли ка ма ко ри сти ти тран сфер зна ња сте че них на ма тер њем је зи ку и о ма тер њем је зи ку. На ста васрпскогкаонематерњег 
је зи ка тре ба да бу де у ко ре ла ци ји с на ста вом ма тер њег је зи ка.

Област Језик у пе том раз ре ду основ не шко ле

До кра ја че твр тог раз ре да основ не шко ле оче ку је се да су уче ни ци ак тив но овла да ли фон дом од 400–600 нај фре квент ни јих ре чи и 
из ра за у скла ду с уз ра стом (А про грам), од но сно 600–800 ре чи и из ра за (Б про грам). У пе том раз ре ду фонд ре чи и из ра за ко је уче ни ци 
ак тив но упо тре бља ва ју по ве ћа ва се за 100–150 (А про грам), од но сно 150–200 (Б про грам).

Оче ку је се, та ко ђе, да су до по чет ка пе тог раз ре да сте кли спо соб ност раз у ме ва ња и кон стру и са ња нај о снов ни јих мо де ла про стих 
ре че ни ца (при че му се у сре ди на ма где се ре а ли зу је А про грам под ра зу ме ва да ни су у пот пу но сти њи ма и овла да ли у сми слу пот пу не гра
ма тич ке ис прав но сти). 
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Оквир но је пред ви ђе но да се за област Језик36 ча со ва рас по ре ди на 15 ча со ва об ра де но вог гра ди ва, 15 ча со ва уве жба ва ња и 6 ча
со ва си сте ма ти за ци је.

Мор фо ло шки гле да но, уче ни ци ко ји на ста ву пра те пре ма А про гра му у пе ти раз ред кре ћу с по зна ва њем (под ра зу ме ва се раз у ме ва ње 
и по че так упо тре бе) сле де ћих еле ме на та: но ми на тив јед ни не и мно жи не фре квент них име ни ца му шког, жен ског и сред њег ро да; но ми на
тив јед ни не и мно жи не фре квент них при де ва у му шком, жен ском и сред њем ро ду; лич не за ме ни це у но ми на ти ву; об ли ци пре зен та, пер
фек та и фу ту ра нај фре квент ни јих гла го ла у сва три ли ца и оба бро ја; об лик дру гог ли ца јед ни не им пе ра ти ва нај фре квент ни јих гла го ла. 
Ово су еле мен ти по мо ћу ко јих се фор ми ра ју мо де ли про стих ре че ни ца пред ви ђе ни да се са вла да ју до кра ја че твр тог раз ре да. То су исто
вре ме но са др жа ји ко ји се у пе том раз ре ду по на вља ју и да ље уве жба ва ју, из фа зе раз у ме ва ња пре ла зе у фа зу ак тив не упо тре бе. Гра ма тич ки 
са др жа ји се нај пре уве жба ва ју на по зна тој лек си ци. 

● Про сте ре че ни це с ис ка за ним гра ма тич ким су бјек том (име ни це сва три ро да и оба бро ја, лич не за ме ни це) и гла гол ским пре ди ка
том у пре зен ту, пер фек ту и фу ту ру I (сва три ли ца у јед ни ни и мно жи ни): Ониседе. Маријајеспавала. Јаћуручати.

● Им пе ра тив (2. ли це јед ни не и мно жи не нај фре квент ни јих гла го ла) у функ ци ји мол бе и за по ве сти: Отвори, молимте, прозор. За
творитесвеске!

● Про сте ре че ни це с ко пу ла тив ним пре ди ка том (фре квент не име ни це и при де ви у функ ци ји лек сич ког де ла пре ди ка та): Анајеуче
ница. Трешњесуцрвене. Јасамгладан.

● Име ни ца у аку за ти ву у функ ци ји ди рект ног/пра вог објек та (у јед ни ни и мно жи ни): Онпијесок. Мамајекупилајабуке. Јаимам
оловку. Миволимоколаче. Онажелисладолед.

● Име ни ца у да ти ву у функ ци ји ин ди рект ног/не пра вог објек та (објек та на ме не) уз гла го ле да ва ња и го во ре ња: Мисмокупилидруга
риципоклон. Учитељицајеговорилаученицима.

● При ло шке од ред бе за ме сто и вре ме ис ка за не нај фре квент ни јим при ло зи ма и пред ло шкопа де жним кон струк ци ја ма: Милицаседи
накревету. Ониседеуучионици. Онапутујенаморе. Јаидемупарк. Татапутуједанас. Децасусејучеигралаудворишту. Бакаћедоћи
упетак.

Новиосновнисадржајиупетомразреду:
● При ло шке од ред бе за ме сто ис ка за не ге ни ти вом име ни ца с пред ло зи ма испред, иза, изнад, испод, поред: Јованстојииспредшколе. 

Мачкајеспавалаисподстола. Онаћеседетипоредучитељице.
● Ка зи ва ње пу них са ти: Садаједеветсати.
● При ло шке од ред бе за вре ме: на зи ви ме се ци у ло ка ти ву с пред ло гом у: Ујунућемобратитрешње. 
● При ло шке од ред бе за на чин ис ка за не на чин ским при ло зи ма: Тилепопишеш. Онјебрзопојеоужину.
● Сло же ни гла гол ски пре ди кат с мо дал ним гла го ли ма: требати, морати, моћи, смети, желети: Требадаурадитепетизадатак. 

Морамопожурити. Садможешдаједешколаче. Онасмедавозибицикл. Мижелимодаидемоудвориште.
Проширенисадржајиупетомразреду:
● Пер со нал не про сте ре че ни це с не ис ка за ним гра ма тич ким су бјек том и гла гол ским пре ди ка том у пре зен ту, пер фек ту и фу ту ру I (сва 

три ли ца у јед ни ни и мно жи ни): Играмосе. Одмаралисусе. Доручковаћу.
● Лич на за ме ни ца у аку за ти ву у функ ци ји ди рект ног/пра вог објек та (у јед ни ни и мно жи ни), на гла ше ни и не на гла ше ни об ли ци лич

них за ме ни ца у аку за ти ву: Мамазовењега. Мамагазове. Маријаихјечекала. Мићемоихнахранити.
● Лич на за ме ни ца у да ти ву у функ ци ји ин ди рект ног/не пра вог објек та (објек та на ме не) уз гла го ле да ва ња и го во ре ња; на гла ше ни и 

не на гла ше ни об ли ци лич них за ме ни ца у да ти ву: Донеласамјојцвеће. Учитељицаговоритеби. Миланћемуобјаснитизадатак.
● Кон гру ент ни атри бут ис ка зан опи сним при де вом и при свој ном за ме ни цом уз име ни це у функ ци ји су бјек та, објек та и лек сич ког 

де ла ко пу ла тив ног пре ди ка та: Плаваоловкајенастолу. Њенџемперјенастолици. Миволимотопломлеко. Гледалисузанимљивфилм. 
Овојемојдруг. Анаједобрадругарица.

● При ло шке од ред бе за ме сто ис ка за не ге ни ти вом лич них за ме ни ца с пред ло зи ма испред, иза, изнад, испод, поред: Јасамседелапо
редње. Јованстојииспредњих.

● Пре ци зно од ре ђи ва ње вре ме на ре чи ма ко је озна ча ва ју вре мен ске је ди ни це (сат, час, минут): Аутобусполазиуседамсатиитри
десетминута/Аутобусполазиуседамитридесет/Аутобусполазиуполаосам. Филмпочињеуосамсатиипетнаестминута/Филм
почињеуосамипетнаест.

● Име ни це у ин стру мен та лу за ис ка зи ва ње сред ства и дру штва: Онапишеоловком. Мисмопутовалиаутобусом.Милицасешетаса
сестром. Онићеразговаратисучитељицом.

● При ло шка од ред ба за узрок ис ка за на ге ни ти вом с пред ло гом због; узроч не ре че ни це с ве зни ци ма јер и затошто: Биојетужан
збоглошеоцене. Нећеићиушколујериматемпературу. Нисуишлинаизлетзатоштојепадалакиша. 

● Кван ти фи ка ци ја ис ка за на основ ним бро јем и име ни цом: Настолусутричаше. Уучионициимадесетстолова. Уторбиимам
петсвезака. Купидвасладоледа. 

КЊИ ЖЕВ НОСТ

ПрограмА пред ме та српски каонематерњи језик на ме њен хо мо ге ној сре ди ни, уче ни ци ма ко ји ве о ма рет ко има ју кон та ка та са 
го вор ни ци ма чи ји је ма тер њи је зик срп ски. По зна ва ње је зи ка је на основ ном (еле мен тар ном) ни воу, ко му ни ка ци ја на срп ском је зи ку се 
ве о ма те шко оства ру је, гра ма тич ки мо де ли су не у ве жба ни по што не ма ју при ли ке да ко ри сте срп ски је зик, њи хов реч ник не са др жи ве
ли ки број ре чи, ре чи ве о ма ла ко из ак тив ног фон да пре ла зе у па сив ни и бу ду за бо ра вље не, лек си ка се усва ја спо ри је не го код уче ни ка 
хе те ро ге не сре ди не, ин тер фе рен циј ске гре шке се че сто по ја вљу ју у то ли ком оби му да спу та ва ју раз у ме ва ње ре че ни це; из ових раз ло га 
би ак це нат тре ба ло да бу де на лек си ци и је зич ким обра сци ма (мо де ли ма) ко ји ће им обез бе ди ти те мељ за јед но став ну ко му ни ка ци ју на 
срп ском је зи ку.

По ну ђе но је пет на ест тек сто ва, про грам пред ви ђа да се об ра ди де сет, на став ник од лу чу је ко ји тек сто ви нај ви ше од го ва ра ју уче ни ци
ма. Основ ни кри те ри јум за из бор тек сто ва је ни во по зна ва ња је зи ка уче ни ка. По ред де сет тек сто ва на став ник, по сло бод ном из бо ру, тре ба 
да об ра ди још два тек ста во де ћи ра чу на о ни воу по зна ва ња је зи ка и ин тер со ва њи ма уче ни ка. Пре по ру чу је се да тек сто ви бу ду у ве зи са 
сва ко днев ним жи во том, ак ту ел ним де ша ва њи ма у ме сту или ши рој за јед ни ци (се ло, град, ре ги он). Тек сто ви тре ба да бу ду у функ ци ји 
обо га ћи ва ња лек си ке нео п ход не за сва ко днев ну ко му ни ка ци ју на основ ном ни воу. 

За сва ки текст је пред ви ђе но по три ча са. За област Књи жев ност пред ви ђе но је укуп но 36 ча со ва (10 тек сто ва + 2 тек ста по сло бод
ном из бо ру на став ни ка).

Област на став ног про гра ма Књижевност пред ста вља по ла зи ште за по сти за ње ко му ни ка тив не функ ци је је зи ка. Основ на функ ци ја 
књи жев но у мет нич ких тек сто ва, од но сно адап та ци ја, је сте оспо со бља ва ње уче ни ка за ко му ни ка тив ну упо тре бу је зи ка, усме ну и пи сме ну 
ко му ни ка ци ју на срп ском је зи ку за сно ва ну на уче ни ци ма по зна тим те ма ма из сва ко днев ног жи во та. 
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Функ ци је ада пти ра ног књи жев ног тек ста у А про гра му: 
● усва ја ње лек си ке од ре ђе ног те мат ског кру га по треб не за сва ко днев ну ко му ни ка ци ју, 
● чи та ње, од но сно слу ша ње тек ста у функ ци ји уве жба ва ња раз у ме ва ња пи са ног и го вор ног је зи ка, уве жба ва се чи та ње у се би и чи

та ње са раз у ме ва њем,
● за да ци у ве зи са тек стом раз ви ја ју уме ње раз у ме ва ња тек ста, уве жба ва се ве шти на пи са ња, са ста вља ње и пи са ње ре че ни ца ко је 

са др же по зна ту лек си ку уз уве жба ва ње основ них је зич ких обра за ца, као и раз ви ја ње спо соб но сти са ста вља ња ре че ни ца го вор ног је зи ка 
(при ли ком пи са них и го вор них ве жби то ле ри шу се ин тер фе рен циј ске гре шке ко је не оме та ју раз у ме ва ње ре че ни це),

● од го во ри на пи та ња (усме но и пи сме но) по ма жу уче ни ку да раз ви је ме ха ни зме са ста вља ња ре че ни ца на срп ском је зи ку, од но сно 
из ла га ње на срп ском је зи ку уз вид но при су ство ин тер фе рен циј ских гре ша ка, упут но је да на став ник вр ши ко рек ци је ука зу ју ћи на пра вил
не об ли ке,

● ре про дук ци ја тек ста или пре при ча ва ње раз ви ја ју спо соб ност упо тре бе је зи ка, уче ник тре ба да се из ра зи ко ри сте ћи ви ше ре че ни
ца, да фор ми ра и раз ви ја го вор не спо соб но сти.

Обрадатекста и уве жба ва ње се пре пли ћу, сто га три ча са на ме ње на јед ном тек сту пред ста вља ју исто вре ме но усва ја ње, уве жба ва ње 
и упо тре бу но вих ре чи и из ра за, за тим уве жба ва ње је зич ких обра за ца, пи са ња, чи та ња, го во ра и раз у ме ва ња пи са ног и го вор ног тек ста.

Рад на тек сту об у хва та:
1. Семантизацијунепознатихречи (пре вод ре чи на ма тер њи је зик): се ман ти за ци ја мо же да се из ве де по мо ћу уче ни ци ма по зна тих 

си но ни ма, ви зу ел ним при ка зи ва њем ре чи, по ста вља њем ре чи у кон траст не па ро ве (ма ли–ве ли ки), опи си ва њем ре чи јед но став ним ре че
ни ца ма, на став ник мо ра да во ди ра чу на да ре че ни ца ко јом опи су је не по зна ту реч са др жи уче ни ци ма по зна те ре чи. Пре вод је оправ дан 
са мо у слу ча ју ка да не по сто је дру га сред ства за об ја шње ње зна че ња ре чи. Пре по ру чу је се упо тре ба реч ни ка на ча су.

2. Гласночитање тек ста (пре вод тек ста), ин тер пре та тив но (пр во) чи та ње тек ста: са ве ту је се да на став ник чи та текст, на овај на чин 
уче ни ци чу ју пра ви лан из го вор ре чи, по што уче ни ци хо мо ге не сре ди не рет ко има ју при ли ке да чу ју срп ски је зик, на став ни ко во гла сно 
чи та ње је од из у зет не ва жно сти.

3. Контекстуализацијановелексике: нео п ход но је да уче ни ци но ве ре чи по ста ве у ре че нич ни кон текст ка ко би се лек си ка уве
жба ва ла па ра лел но са кон стру и са њем ре че ни ца. Ре че ни це тре ба да са др же ма ло еле ме на та (про сте/про сто про ши ре не) да би се из бе гао 
ве ли ки број ин тер фе рен циј ских гре ша ка ко је не ми нов но на ста ју у сло же ним ре че ни ца ма. Уко ли ко ре че ни ца са др жи пре ви ше гре ша ка, 
по ста је не ра зу мљи ва слу ша о цу. Кон тек сту а ли за ци ја но вих ре чи је би тан еле ме нат функ ци о нал не упо тре бе је зи ка по што на во ди уче ни ка 
да са ста вља ре че ни це и ак ти ви ра реч нич ки фон да и је зич ке обра сце.

4. Питањаувезисатекстом (у пи са ној фор ми и усме но): про цес раз у ме ва ња тек ста има ви ше ета па, тек ка да се но ва лек си ка усво
ји и при ме ни у ре че ни ца ма мо же да се пре ђе на ни во раз у ме ва ња тек ста. Ни во на ко јем је уче ник раз у мео текст мо же да се утвр ди по ста
вља њем пи та ња у ве зи са тек стом. Пи та ња тре ба да се за сни ва ју на лек си ци ко ју су ра ни је усво ји ли уз упо тре бу но вих ре чи об ра ђе них у 
тек сту. Упут но је да пи та ња бу ду крат ка (Шта има у Ве сни ној тор би? – текст Веснаиторба). Ко ри сно је да део пи та ња бу де у пи са ној, а 
део у го вор ној фор ми. Зна чај но је да се по све ти под јед на ка па жња и пи са њу и го во ру. Ова ко се оства ру ју и пи са не и го вор не ве жбе.

5. Питањаповодомтекста (у пи са ној фор ми и усме но): уче ни ци уве жба ва ју и оства ру ју ко му ни ка ци ју на срп ском је зи ку за сно ва
ну на по зна тој лек си ци уз ве ли ки број ин тер фе рен циј ских гре ша ка. Пи та ња тре ба да бу ду у скла ду са лек сич ким фон дом ко јим уче ни ци 
рас по ла жу (Шта има у тво јој тор би? – пи та ње по во дом тек ста Веснаиторба). Ово је сле де ћи ни во у про це су усва ја ња је зич ких ве шти на 
чи ји је циљ на во ђе ње уче ни ка да оства ре ко му ни ка ци ју на срп ском је зи ку. Овај циљ је че сто ве о ма те шко по сти ћи код уче ни ка хо мо ге не 
сре ди не, али је нео п ход но на ве сти уче ни ка да у пи сме ној фор ми или у го во ру из ра зи упо тре би од ре ђе не ре чи или из ра зе на срп ском је зи ку.

6. Разговоротексту: у овом де лу се мо гу оства ри ти еле мен ти књи жев но сти у пред ме ту Срп ски као не ма тер њи је зик у А про гра му. 
У скла ду са лек си ком ко јом уче ни ци рас по ла жу раз го вор се за сни ва на пре по зна ва њу глав них ли ко ва, ак тив но сти ко је се ве зу ју уз глав не 
ли ко ве, ис ти ца њу осо би на ли ко ва из тек ста. Као део про це са уво ђе ња уче ни ка у упо тре бу је зи ка упут но је да се из ве де дра ма ти за ци ја 
тек ста чи ји је циљ на во ђе ње уче ни ка да са ста вља ју ре че ни це по треб не у го вор ним си ту а ци ја ма. (Весна: Мо ја тор ба је ста ра. Оловка: Шта 
ра диш, Ве сна? За што ста вљаш пу но ства ри у тор бу? У тор би не ма ме ста. Тата: Ве сна, тре ба да ку пим но ву тор бу. Весна: Та та, мо лим те, 
ку пи ми но ву тор бу. – дра ма ти за ци ја тек ста Веснаиторба).

7. Обликовање крат ког тек ста у пи сме ној фор ми или усме но на осно ву адап ти ра ног књи жев ног тек ста: овај ни во упо тре бе срп ског 
је зи ка у пи са ној или го вор ној фор ми пред ста вља глав ни циљ обла сти Књи жев ност у А про гра му. По ку шај са мо стал ног (у па ру или у гру
пи) са ста вља ња кра ћег тек ста од пет или шест ре че ни ца пред ста вља ви ши ни во у оства ри ва њу ко му ни ка тив не функ ци је је зи ка. Уче ни ци 
раз ви ја ју ме ха ни зам упо тре бе је зич ке гра ђе и је зич ких обра за ца, спа ја ње ре чи у ре че ни це уз по што ва ње гра ма тич ких струк ту ра, за тим 
спа ја ње ви ше ре че ни ца у кра ћи текст. Про цес се од но си и на го вор ни и на пи са ни текст.

Вредновање тре ба да бу де за сно ва но на ин ди ви ду ал ном на пре до ва њу уче ни ка узи ма ју ћи у об зир мо гућ но сти и спо соб но сти уче ни
ка. При оце њи ва њу па жња тре ба да бу де усме ре на на ни во раз во ја ре про дук тив них спо соб но сти уче ни ка, обим про ши ри ва ња лек сич ког 
фон да, ни во сма њи ва ња ин тер фер нциј ских гре ша ка у пи са ној и усме ној фор ми.

Тре ба има ти у ви ду ни во по зна ва ња је зи ка: уче ни ци хо мо ге не сре ди не спо ра дич но оства ру ју ди рек тан кон такт са го вор ни ци ма ко ји
ма је срп ски ма тер њи је зик, са срп ским је зи ком се сре ћу са мо на ча со ви ма срп ског као не ма тер њег је зи ка. Ре зул тат је да уче ни ци срп ски 
је зик ко ри сте на еле мен тар ном ни воу. Је зич ке мо де ле усва ја ју спо ри је, гра ма тич ке ка те го ри је ко ри сте уз мно го гре ша ка, има ју про бле ма 
при слу ша њу, од но сно раз у ме ва њу срп ског је зи ка чак и у слу ча је ви ма ка да су им све ре чи го вор ног тек ста по зна те. Циљ књи жев но сти је 
да се по мо ћу тек ста (пи сме на фор ма) и пу тем раз го во ра о тек сту и по во дом тек ста (го вор ни чин) уче ни ци оспо со бе за функ ци о нал ну упо
тре бу срп ског је зи ка на еле мен тар ном ни воу.

Бпрограм:
Књи жев но у мет нич ки тек сто ви у на ста ви српскогкаонематерњегјезика има ју ви ше стру ку функ ци ју. Чи та ју ћи и ту ма че ћи књи жев

но у мет нич ка де ла и иза бра не од лом ке нај зна чај ни јих срп ских пи са ца, уче ни ци ће има ти при ли ку да се упо зна ју са срп ском кул тур ном 
ба шти ном и та ко бо ље раз у ме ју слич но сти и раз ли ке ко је по сто је из ме ђу кул ту ре на ро да ко јем при па да ју и кул ту ре на ро да чи ји је зик уче. 
Тек сто ви исто вре ме но пред ста вља ју из вор но ве лек си ке и по ла зну осно ву за да љи рад – раз го во ре, чи та ње, ин тер пре та ци ју, раз ли чи те 
вр сте го вор них и пи сме них ве жби и дру ге ак тив но сти.

У обла сти на став ног про гра ма Књижевност на ве де ни су тек сто ви ускла ђе ни са уз ра сним ка рак те ри сти ка ма и је зич ким мо гућ но сти
ма уче ни ка. Да ти пред лог де ла на став ник ће при ла го ђа ва ти по тре ба ма сво јих уче ни ка. На и ме, од пред ло же них де ла де сет је оба ве зно за 
об ра ду, а на став ни ку је оста вље на сло бо да да про це ни ко јим ће од пре по ру че них де ла спи сак про ши ри ва ти. За сва ки текст је пред ви ђе но 
по три ча са. За област Књи жев ност пред ви ђе но је укуп но 36 ча со ва (10 тек сто ва + 2 тек ста по сло бод ном из бо ру на став ни ка).

За уче ни ке ко ји српскикаонематерњијезик бу ду са вла ђи ва ли по про гра му ко ји је на ме њен они ма ко ји уче и жи ве у хе те ро ге ним 
је зич ким сре ди на ма или им је ма тер њи је зик је дан од сло вен ских је зи ка, пред ло же ни су аутен тич ни књи жев но у мет нич ки тек сто ви или 
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од лом ци из њих. Ипак, по сто је зна чај не раз ли ке из ме ђу уче ни ка ко ји жи ве у хе те ро ге ној сре ди ни, а чи ји је ма тер њи је зик не сло вен ски, и 
уче ни ка чи ји је ма тер њи је зик сло вен ски. Ове раз ли ке је нео п ход но узе ти у об зир при ли ком из бо ра тек сто ва за об ра ду и из ра де уџ бе ни ка. 
Сто га се пре по ру чу је ауто ри ма уџ бе ни ка и на став ни ци ма да не ка од пред ло же них де ла адап ти ра ју, скра те и при ла го де је зич ком зна њу и 
мо гућ но сти ма уче ни ка чи ји је ма тер њи је зик не сло вен ски. На став ни ци, ко ји ра де с уче ни ци ма чи ји ма тер њи је зик при па да гру пи сло вен
ских је зи ка, мо гу се опре де љи ва ти за аутен тич на де ла. 

Ба вље ње књи жев но у мет нич ким тек стом под ра зу ме ва раз ли чи те ме то дич ке по ступ ке ко ји ће би ти усме ре ни на ње го во што бо ље раз
у ме ва ње и ту ма че ње. Рад на тек сту са сто ји се из не ко ли ко ета па: увод ног раз го во ра са се ман ти за ци јом ма ње по зна тих ре чи и из ра за (ова 
ета па је по себ но ва жна за уче ни ке чи ји је зик ни је сло вен ски); про стор не и вре мен ске ло ка ли за ци је тек ста; из ра жај ног чи та ња; крат ке 
про ве ре умет нич ког до жи вља ја и раз у ме ва ња тек ста; раз го во ра о тек сту и ње го вог ту ма че ња (раз ли чи тих ана ли тич косин те тич ких по
сту па ка ко ји ма ће се от кри ва ти естет ске вред но сти де ла, ва жне по је ди но сти у ње му и ме ста са по себ ном екс пре сив но шћу); по ве зи ва ња 
де ла са лич ним до жи вља ји ма и ис ку стви ма уче ни ка. Сва ка од на ве де них ета па за ви си од при ро де тек ста као и од пред зна ња и мо гућ но сти 
уче ни ка. 

Увод ни раз го вор и се ман ти за ци ја ма ње по зна тих ре чи и из ра за би ће за не ке уче ни ке од из у зет не ва жно сти за раз у ме ва ње де ла и сто
га им је по треб но по све ти ти по себ ну па жњу. О из бо ру ре чи за се ман ти за ци ју од лу чу је на став ник ува жа ва ју ћи пред зна ња сво јих уче ни ка. 
Лек си ку је нај бо ље се ман ти зо ва ти то ком увод ног раз го во ра и пре пр вог чи та ња тек ста ка ко би се обез бе ди ло раз у ме ва ње са др жа ја тек ста 
на кон пр вог чи та ња. Ре чи се мо гу се ман ти зо ва ти на раз ли чи те на чи не – ви зу ел ним на став ним сред стви ма, де мон стра ци јом, по сред ством 
си но ни ма и ан то ни ма, раз ли чи тим опи сним де фи ни ци ја ма и, уко ли ко је то нео п ход но, реч се мо же и пре ве сти на ма тер њи је зик уче ни ка. 
Ни је по треб но да све ре чи ко је се се ман ти зу ју уђу у ак ти ван лек сич ки фонд уче ни ка, по је ди не мо гу оста ти у па сив ном фон ду. Лек си ка за 
ко ју се про це ни да тре ба да уђе у ак ти ван лек сич ки фонд уче ни ка, тре ба да бу де за сту пље на то ком раз го во ра о тек сту и ње го ве ин тер пре
та ци је, а ко ри сно је осми сли ти и раз ли чи те лек сич ке ве жбе ко је ће до при не ти оства ри ва њу овог ци ља. Уче ни ке овог уз ра ста тре ба уво ди
ти и у ко ри шће ње реч ни ка јер је оно са став ни део чи та ња. Ва жно је да се слу же и дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма и да овла да ју 
тех ни ком про на ла же ња ре чи и зна че ња ко је реч оства ру је у да том кон тек сту. Реч ни ци пред ста вља ју ве ли ку по моћ за чи та ње и раз у ме ва ње 
тек сто ва раз ли чи тих жан ро ва, на ро чи то су ко ри сни при ли ком са мо стал ног чи та ња. 

Мно ги тек сто ви, по себ но од лом ци из обим ни јих књи жев них де ла, зах те ва ће и ло ка ли за ци ју ка ко би би ли пра вил но схва ће ни и до
жи вље ни. Ло ка ли за ци ја ће у не ким слу ча је ви ма под ра зу ме ва ти пре при ча ва ње са др жа ја ко ји прет хо де од лом ку ко ји се об ра ђу је или, на 
при мер, да ва ње по да та ка о ауто ру. Не кад ће би ти нео п ход но де ло сме сти ти у про стор не и вре мен ске окви ре и про ту ма чи ти дру штве не, 
исто риј ске и дру ге окол но сти у ко ји ма се рад ња од ви ја. 

Чи та ње тек ста је од ве ли ке ва жно сти за ње го во раз у ме ва ње и до жи вља ва ње. У на ста ви књи жев но сти ја вља ју се раз ли чи ти об ли ци 
чи та ња. Раз у ме ва ње, до жи вља ва ње и ту ма че ње тек ста усло вље но је ква ли те том чи та ња. Ва жно је да пр во ин тер пре та тив но чи та ње тек ста 
оба ви на став ник или да уче ни ци по слу ша ју ква ли те тан звуч ни за пис. Ова ко ће се обез бе ди ти пра вил но раз у ме ва ње и бо љи умет нич ки 
до жи вљај тек ста. Мно га де ла зах те ва ће јед но или ви ше по но вље них чи та ња на глас или у се би усме ре них ка од ре ђе ном ци љу. По треб но 
је да уче ни ци овла да ју тех ни ка ма гла сног чи та ња и чи та ња у се би. Чи та ње у се би мо же би ти у функ ци ји бо љег раз у ме ва ња тек ста и оно 
увек тре ба да бу де усме ре но од стра не на став ни ка и ис тра жи вач ко. Уче ни ци ће, чи та ју ћи у се би, про на ла зи ти у тек сту раз ли чи те ин фор
ма ци је ко ји ма ће пот кре пљи ва ти и сво је ми шље ње и ста во ве, уве жба ва ће бр зо чи та ње и оспо со бља ва ће се за са мо стал но уче ње. Циљ 
чи та ња на глас је сте овла да ње тех ни ком чи та ња и са вла ђи ва ње ва жних чи ни ла ца гла сног чи та ња (из го во ра и ин то на ци је ре чи и ре че ни
це, ја чи не гла са, па у за). Овим пу тем уче ни ци се по сте пе но уво де у из ра жај но чи та ње. Оно се уве жба ва на па жљи во ода бра ним еп ским, 
лир ским и драм ским тек сто ви ма. Из ра жај но чи та ње уве жба ва се на прет ход но об ра ђе ним тек сто ви ма, план ски и уз до бру при пре му. 
На став ник тре ба да оспо со би уче ни ке да ускла де ја чи ну гла са, ин то на ци ју, ри там, тем по, па у зе са при ро дом и са др жи ном тек ста ка ко би 
из ра жај но чи та ње би ло што успе шни је.

Је дан од ва жних об ли ка ра да је сте уче ње на па мет и из ра жај но ка зи ва ње крат ких од ло ма ка из ода бра них књи жев но у мет нич ких тек
сто ва у сти ху и про зи (лир ских пе са ма, од ло ма ка из про зних и драм ских тек сто ва). Уче ни ке тре ба по сте пе но во ди ти од гла сног чи та ња ка 
из ра жај ном чи та њу и ка зи ва њу на па мет на у че них од ло ма ка. 

Ту ма че ње тек ста умно го ме ће за ви си ти од сре ди не у ко јој се на ста ва ре а ли зу је, пред зна ња уче ни ка и њи хо вог ма тер њег је зи ка. Са 
уче ни ци ма ко ји са вла ђу ју про грам за сред њи ни во, ту ма че ње тек ста има ће ви ше обе леж ја раз го во ра о ва жним по је ди но сти ма у ње му – 
до га ђа ји ма, ли ко ви ма, ме сту и вре ме ну од ви ја ња рад ње. Раз го во ри о тек сту тре ба да обез бе де пра вил но раз у ме ва ње до га ђа ја, уоча ва ње 
ве за из ме ђу до га ђа ја и ли ко ва, ту ма че ње по сту па ка глав них ју на ка и њи хо вих осо би на. Без об зи ра на то што за ове раз го во ре ни је ну жно 
да уче ни ци зна ју струч ну тер ми но ло ги ју (основ ни мо тив, епи тет, опи сна лир ска пе сма), они се не сме ју све сти на пу ко пре при ча ва ње 
са др жа ја тек ста. Раз го вор о тек сту на став ник тре ба да во ди та ко да омо гу ћи уче ни ци ма да у ње му ис по ље што ве ћу кре а тив ност, да им 
по ста вља про блем ске за дат ке, на во ди их да раз ми шља ју о узроч нопо сле дич ним ве за ма у де лу, под сти че их да сло бод но ма шта ју и из но
се сво је ути ске о умет нич ким сли ка ма у де лу. 

Са на пред ни јим уче ни ци ма на став ник мо же оства ри ти ком плек сни ју ана ли зу и ин тер пре та ци ју де ла то ком ко је ће уче ни ци из во ди ти 
сло же ни је за кључ ке о до га ђа ји ма и ли ко ви ма, от кри ва ти екс пре сив на ме ста у де лу и из но си ти сво је ути ске о њи ма слу же ћи се основ ном 
тер ми но ло ги јом те о ри је књи жев но сти. У на ста ви српскогкаонематерњегјезика на став ник тре ба да се осла ња на књи жев но те о риј ска 
зна ња ко је су уче ни ци сте кли на свом ма тер њем је зи ку и да их ак ти ви ра кад год је то мо гу ће. Та ко, на при мер, при ли ком об ра де књи жев
них де ла и од ло ма ка, тре ба ра чу на ти на то да су уче ни ци у ма тер њем је зи ку усво ји ли основ не књи жев но те о риј ске пој мо ве: те ма, мо тив, 
глав ни лик и др. У скла ду са Оп штим стан дар ди ма по стиг ну ћа за Срп ски као не ма тер њи је зик, по зна ва ње тер ми но ло ги је из те о ри је књи
жев но сти оче ку је се са мо од уче ни ка на пред ног ни воа. Они ће, на при ме ри ма иза бра них де ла и од ло ма ка из срп ске књи жев но сти, про ши
ри ва ти са зна ња ко ја су сте кли на свом ма тер њем је зи ку и бо га ти ти их но вом при ме ри ма. 

На кон раз го во ра о са др жа ју де ла и ње го ве ин тер пре та ци је, по треб но је са уче ни ци ма раз го ва ра ти и о лич ним до жи вља ји ма ко ји су 
иза зва ни де лом – под сти ца ти их да до во де у ве зу де ло са сво јим лич ним ис ку стви ма, до пу сти ти им да по ста вља ју пи та ња, ство ри ти у 
учи о ни ци усло ве у ко ји ма ће се раз ви ја ти ди ја лог и ди ску си ја. 

Ве о ма је ва жно да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим ета па ма ра да, да из но се сво ја осе ћа ња, за па жа ња, ми шље ња, за кључ ке и да 
их обра зла жу. Уче нич ке ак тив но сти не сме ју би ти огра ни че не са мо на рад на ча су. У об ра ду тек ста уче ни ке тре ба уво ди ти за да ва њем 
раз ли чи тих при прем них за дат ка, ко је ће они ре ша ва ти код ку ће. На кон об ра де тек ста ва жно је да уче ни ци сте че на зна ња функ ци о нал но 
при ме њу ју у да љем ра ду – при ли ком из ра де до ма ћих за да та ка, са мо стал ног чи та ња и усва ја ња зна ња из дру гих на став них пред ме та. На
став ни ку и уче ни ци ма ће сте че на зна ња и ве шти не би ти дра го це на за ин тер пре та ци ју но вих књи жев них де ла.

Кад год је то мо гу ће, на ста ву књи жев но сти по треб но је по ве зи ва ти са на ста вом је зи ка, ус по ста вља ти уну тар пред мет ну и ме ђу пред
мет ну ко ре ла ци ју. Она ће до при не ти све стра ни јем са гле да ва њу са др жа ја, а уче ни ци ће сте ћи ква ли тет ни ја и трај ни ја зна ња. 



Страна 40 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Ре а ли за ци ја на став них са др жа ја српског као нематерњег језика под ра зу ме ва кон ти ну и тет у бо га ће њу уче нич ке је зич ке кул ту ре. 
То је јед на од при мар них ме то дич ких оба ве за на став ни ка ко ја се оства ру је уоча ва њем спо соб но сти сва ког де те та за од го ва ра ју ћи ни во 
ко му ни ка тив не ком пе тен ци је и у скла ду са тим при ла го ђа ва ње је зич ког ма те ри ја ла, што тре ба да ре зул ти ра функ ци о нал ном упо тре бом 
је зи ка у на ста ви, али и у свим оста лим жи вот ним окол но сти ма, у шко ли и ван ње, где је ва ља но је зич ко ко му ни ци ра ње услов за пот пу но 
спо ра зу ме ва ње. Је зич ка ко му ни ка ци ја под ра зу ме ва вла да ње ре цеп тив ним и про дук тив ним је зич ким ком пе тен ци ја ма – слу ша ње, чи та ње, 
пи са ње и го во ре ње. Основ но обе леж је са вре ме ног ме то дич ког при сту па на ста ви је зи ка и је зич ке кул ту ре је сте раз ви ја ње уче нич ких спо
соб но сти у све че ти ри ак тив но сти упо ре до и њи хо во при ла го ђа ва ње ког ни тив ним спо соб но сти ма и је зич ком окру же њу уче ни ка. Ис хо ди 
у обла сти Је зич ка кул ту ра кон ци пи ра ни су та ко да, са јед не стра не, обез бе де оства ри ва ње ми ни му ма је зич ких ком пе тен ци ја, али и да, са 
дру ге стра не, не огра ни че уче ни ке ко ји су у мо гућ но сти да оства ре ве ћи на пре дак. Због спе ци фич но сти ове на ста ве, пред ви ђе не ис хо де 
(пре све га ка да су у пи та њу хо мо ге не је зич ке сре ди не) по треб но је оства ри ва ти кроз је зич ке ак тив но сти (ком пе тен ци је) ко је су, са ме то
дич ког аспек та, слич ни је на ста ви стра ног не го ма тер њег је зи ка.

Слушање је пр ва је зич ка ак тив ност са ко јом се уче ни ци су сре ћу у на ста висрпскогкаонематерњег је зи ка. Она омо гу ћа ва уче ни ку 
да упо зна ме ло ди ју је зи ка, а за тим и ње гов гла сов ни си стем, ин то на ци ју ре чи и ре че ни це. Ко нач ни циљ слу ша ња тре ба да бу де раз у ме ва
ње, као пред у слов за вер бал ну про дук ци ју, од но сно – ко му ни ка ци ју.

Читање је је зич ка ак тив ност ко ја под ра зу ме ва по зна ва ње гра фиј ског си сте ма је зи ка (сло ва), њи хо ве гла сов не ре а ли за ци је, по ве зи ва
ње гла со ва у ре чи и спа ја ње ре чи у ре че ни цу, уз по што ва ње од го ва ра ју ћих рит мич ких и про зо диј ских пра ви ла. Циљ чи та ња мо ра да бу де 
раз у ме ва ње про чи та ног јер са мо та ко оно пред ста вља је зич ку ком пе тен ци ју, а не пу ку вер ба ли за ци ју слов них ка рак те ра.

Писање је про дук тив на је зич ка ком пе тен ци ја ко ја под ра зу ме ва ис ка зи ва ње је зич ког са др жа ја пи са ним пу тем, упо тре бом од го ва ра
ју ћих слов них ка рак те ра и пра во пи сних пра ви ла. Срп ски је зик има вр ло раз ви јен си сте мом гла со ва ди стинк тив не вред но сти за ко је че сто 
не по сто је екви ва лен ти у дру гим је зи ци ма, о че му је по треб но во ди ти ра чу на и на сто ја ти да се сви гла со ви и сло ва усво је у стан дард ним 
об ли ци ма. Дру га ка рак те ри сти ка срп ског пи сма про ис ти че из фо нет ског пра во пи са, по ко ме сва ком гла су од го ва ра јед но сло во. Ово је по
себ но ка рак те ри стич но у пи са њу лич них име на стра ног по ре кла. И ко нач но, срп ски је зик има два пи сма – ћи ри ли цу и ла ти ни цу, а уче ник, 
још у пр вом ци клу су обра зо ва ња, тре ба да усво ји оба. Циљ пи са ња је је зич ко из ра жа ва ње пи са ним пу тем, те, пре ма то ме, под ра зу ме ва 
раз у ме ва ње.

Говорење је нај сло же ни ја је зич ка ком пе тен ци ја ко ја под ра зу ме ва вла да ње свим еле мен ти ма је зи ка (фо нет скофо но ло шким, мор
фо ло шким, син так сич ким и лек сич ким). Го во ре ње се нај че шће ре а ли зу је у ди ја ло шкој фор ми, те пре ма то ме под ра зу ме ва раз у ме ва ње 
(са го вор ни ка). По ред то га, го во ре ње је ве шти на ко ја зах те ва од ре ђе ну бр зи ну и пра во вре ме ну ре ак ци ју, ка ко у вер бал ном та ко и у се ман
тич ком сми слу. Као про дук тив на ком пе тен ци ја, за јед но са пи са њем, омо гу ћа ва уче ни ку да се из ра зи на срп ском је зи ку, по ста ви пи та ње, 
ин тер пре ти ра не ки са др жај и уче ству је у ко му ни ка ци ји са дру ги ма.

Ове че ти ри ве шти не су кроз ис хо де два про гра ма вер ти кал но по ве за не та ко да ја сно опи су ју гра да ци ју по стиг ну ћа уче ни ка у обла
сти Је зич ка кул ту ра. 

Са др жа ји по те ма ма пред ста вља ју лек сич косе ман тич ки оквир уну тар ко га се функ ци о нал но ре а ли зу ју је зич ки са др жа ји. Те мат ске 
је ди ни це пре зен ту ју ре ал не, сва ко днев не окол но сти у ко ји ма се оства ру је ко му ни ка ци ја. По ред 14 те мат ских је ди ни ца по сто ји и не те
ма ти зо ва на лек си ка ко ја је по треб на за ко му ни ка ци ју без об зи ра на те му. За сва ку те мат ску је ди ни цу пред ло же не су те мат ске гру пе ко је 
тре ба да се по пу не од го ва ра ју ћом лек си ком, у окви ру пре по ру че ног бро ја но вих ре чи (100–150). Нпр. у 3. те мат ској је ди ни ци Местоза
животу основномсадржајуАпрограмапред ви ђе не су те мат ске гру пе: називипросторијаи деловинамештаја. Уз прет по став ку да су 
у прет ход ним раз ре ди ма у окви ру ове те мат ске је ди ни це на у че не ре чикућа,стан,село,град, у пе том раз ре ду уче ни ци тре ба да овла да ју 
и ре чи ма ко је де таљ ни је опи су ју уну тра шњост стам бе ног про сто ра. У проширеномсадржају пред ви ђе но је да уче ни ци, по ред ове, овла
да ју и лек си ком из те мат ских гру па кућниапарати, двориште, башта, док у Бпрограмуосновногсадржаја уче ни ци тре ба да име ну ју 
и врстегрејања у стам бе ним објек ти ма. ПроширенисадржајБпрограма не пре по зна је огра ни че ња у из бо ру лек си ке. Ова ква хо ри зон
тал на вр ста гра да ци је при ме ње на је у свим те мат ским је ди ни ца ма.

Из бор лек си ке је де ли мич но усло вљен са др жа јем из обла сти Је зик и Књи жев ност, али пре све га за ви си од про це не на став ни ка о по
треб но сти од го ва ра ју ћих лек се ма и њи хо ве фре квент но сти, ра ди по сти за ња ин фор ма тив но сти и при род но сти у ко му ни ка ци ји. Мно ге ре
чи ни су ве за не са мо за јед ну те мат ску је ди ни цу већ се пре кла па ју и по ве зу ју у но ве се ман тич ке ни зо ве, што на став ник тре ба да под сти че 
до бро осми шље ним пи сме ним и вер бал ним ве жба ма.

Те мат ске је ди ни це су исте за све раз ре де, али се у сва ком сле де ћем раз ре ду по ве ћа ва (до пу ња ва) број те мат ских гру па, те ти ме и 
број лек се ма. По ред се лек тив ног при сту па лек си ци, по себ ну па жњу тре ба обра ти ти на ње ну кван ти фи ка ци ју то ком јед не на став не је
ди ни це. На јед ном ча су не би тре ба ло уво ди ти ви ше од пет но вих ре чи, чи је зна че ње ће се об ја сни ти и про ве жба ти у ње ним ти пич ним 
ре а ли за ци ја ма уну тар ре че ни це (кон тек сту а ли за ци ја лек си ке). Нај е фи ка сни је би би ло да за сва ку но ву реч сва ки уче ник осми сли (ми ни
мал ни) кон тест, од но сно ре че ни цу. На овај на чин на став ник сти че увид о уче ни ко вом раз у ме ва њу зна че ња ре чи, по ред но вих са др жа ја 
под сти че упо тре бу и ра ни је сте че них зна ња из лек си ке и гра ма ти ке, а уче ни ци сти чу са мо по у зда ње ти ме што су у ста њу да вер бал но (или 
пи сме но) про из ве ду ис каз на срп ском је зи ку.

Функ ци о нал но и еко но мич но по ве зи ва ње по до бла сти пред ме та српскикаонематерњијезик (Је зик, Књи жев ност и Је зич ка кул ту ра) 
омо гу ћа ва са вла да ва ње њи хо вих са др жа ја и оства ри ва ње пред ви ђе них ис хо да на при ро дан и на из глед спон тан на чин, чи не ћи да јед ни 
са др жа ји про из и ла зе из дру гих, до пу њу ју се и пре кла па ју. На ода бра ним де ло ви ма књи жев но у мет нич ких, не у мет нич ких и на мен ски 
пра вље них тек сто ва мо гу се раз ви ја ти раз ли чи те ко му ни ка тив не ком пе тен ци је; го вор ним ве жба ма се де фи ни шу смер ни це за из ра ду пи
сме них са ста ва; кре а тив не ак тив но сти у на ста ви до при но се раз во ју усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња, чи та ње са раз у ме ва њем ути че на 
бо га ће ње лек си ке и флу ент ност го во ра, итд. Ускла ђе ност ис хо да са је зич ким ком пе тен ци ја ма омо гу ћа ва на став ни ку не са мо ку му ла тив но 
пра ће ње на прет ка сва ког уче ни ка, не го и уоча ва ње про бле ма у раз ви ја њу по је ди них ком пе тен ци ја, што умно го ме олак ша ва про цес на ста
ве и уче ња је зи ка.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

По ред стан дард ног, су ма тив ног вред но ва ња ко је још увек до ми ни ра у на шем си сте му обра зо ва ња (про це њу је зна ње уче ни ка на кра ју 
јед не про грам ске це ли не и спро во ди се стан дар ди зо ва ним мер ним ин стру мен ти ма – пи сме ним и усме ним про ве ра ма зна ња, есе ји ма, те
сто ви ма, што за по сле ди цу има кам пањ ско уче ње ори јен ти са но на оце ну), са вре ме ни при ступ на ста ви прет по ста вља формативновред-
новање – про це ну зна ња током са вла да ва ња на став ног про гра ма и сти ца ња од го ва ра ју ће ком пе тен ци је. Ре зул тат ова квог вред но ва ња 
да је по врат ну ин фор ма ци ју и уче ни ку и на став ни ку о то ме ко је ком пе тен ци је су до бро са вла да не, а ко је не (нпр. уче ник за до во ља ва ју ће 
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раз у ме про чи та ни текст, али сла бо раз у ме го во ре ни текст: за до во ља ва ју ће пи ше у скла ду са пра ви ли ма, али у го во ру не по шту је пра ви
ла кон гру ен ци је итд.), као и о ефи ка сно сти од го ва ра ју ћих ме то да ко је је на став ник при ме нио за оства ри ва ње ци ља. Фор ма тив но ме ре ње 
под ра зу ме ва при ку пља ње по да та ка о уче нич ким по стиг ну ћи ма, а нај че шће тех ни ке су: ре а ли за ци ја прак тич них за да та ка, по сма тра ње 
и бе ле же ње уче ни ко вих ак тив но сти то ком на ста ве, не по сред на ко му ни ка ци ја из ме ђу уче ни ка и на став ни ка, ре ги стар за сва ког уче ни ка 
(ма па на пре до ва ња) итд. Ре зул та ти фор ма тив ног вред но ва ња на кра ју на став ног ци клу са тре ба да бу ду ис ка за на и су ма тив но – број ча ном 
оце ном. Ова ква оце на има сми сла ако су у њој са др жа на сва по стиг ну ћа уче ни ка, ре дов но пра ће на и објек тив но и про фе си о нал но бе ле
же на. 

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је, осим по стиг ну ћа уче ни ка, и про цес на ста ве и уче ња, као и се бе и соп стве ни рад. Све што се по ка же до брим и ко ри сним на став
ник ће ко ри сти ти и да ље у сво јој на став ној прак си, а све што се по ка же као не до вољ но ефи ка сним и ефек тив ним тре ба ло би уна пре ди ти.

На зив пред ме та СТРАНИЈЕЗИК
Циљ Циљ на ста ве и уче ња стра ног је зи ка је да се уче ник усва ја њем функ ци о нал них зна ња о је зич ком си сте му и кул ту ри и раз ви ја њем стра те ги ја уче ња 

стра ног је зи ка оспо со би за основ ну пи сме ну и усме ну ко му ни ка ци ју и стек не по зи ти ван од нос пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, као и пре ма соп
стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них ин
фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем дру
штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де;
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства;
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де;
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.).

Садржаји
Hello.Hi.I’mMaria.What’syourname?I’m/Mynameis…Tonyis
11.Howoldareyou?Ilivein(town,city,village).Wheredoyoulive?
Iliveatnumber46BlackStreet.Мybestfriendlivesnextdoor.What’s
youraddress?What’syourphonenumber?Haveyougot/Doyouha
veanemailaddress?Thesearemyparents.Theirnamesare…Ican’t
playtennis,butIcandokarate.Canyouplaytheguitar?Mybirthday
isonthe21stofMay.Whenisyourbirthday?ThisisMissMay.She’s
myteacher.ThisisMrCrisp.He’smytenniscoach.

ThePresentSimpleTenseза из ра жа ва ње стал них рад њи.
Havegot/Haveза из ра жа ва ње по се до ва ња.
Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та –I,you…
При свој ни при де ви –my,your…
По ка зне за ме ни це –this/these,that/those
Пи та ња са
Who/What/Where/When/How(old)…
Основ ни бро је ви (1–1000).
Пред ло зи за из ра жа ва ње ме ста – in,аt…
Пред ло зи за из ра жа ва ње вре ме на–in,on,at...
Упо тре ба нео д ре ђе ног чла на са име ни ца ма у јед ни ни.
Из о ста вља ње чла на ис пред на зи ва спор то ва.
Упо тре ба од ре ђе ног чла на уз на зи ве му зич ких ин стру ме на та.
(Интер)културнисадржаји: устаљена правила учтивости; ти
туле уз презимена особа (Mr,Miss,Mrs,Ms,Sir); имена и надим
ци; начин писања адресе.

Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста;
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
Who’stheboywithshortfairhairandablackjacket?What’sMaria
wearing?She’swearinganicewhiteTshirtanddarkbluejeans.My
brotherisclever,butlazy.Mybestfriendiskindandfiendly.There
is/isn’tacinema/hospitalinmytown.Therearetwobigbookshops
inmytown.What’sthis/thatoverthere?It’sasportscentre.Howfar
isit?Zebrasarewhitewildanimalswithblackandwhitestripes.A
cheetahisafast,dangerousanimal.HowdeepistheAdriaticSea/the
PacificOcean?HowlongistheDanube/theThamesRiver?Laylais
prettierthanSusan.Who’sthebeststudentinyourclass?Thiscaris
moreexpensivethanthatone.LondonislargerthanBelgrade.About
eightmillionpeoplelivethere.Belgradeismuchsmaller,but…
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ThePresentSimpleTenseи ThePresentContinuousTenseза из ра
жа ва ње рад њи и ста ња у са да шњо сти 
Гла го лиhavegot,tobeза да ва ње опи са
Пи та ња са Who/What/Where/When/Which/How (old, far, deep,
long…)
Ег зи стен ци јал ноThereis/are…
Упо тре ба од ре ђе ног чла на са име ни ца ма ко је озна ча ва ју ли ца и 
пред ме те ко ји су по зна ти са го вор ни ку, као и уз име на ре ка, мо ра 
и оке а на.
Упо тре ба/из о ста вља ње од ре ђе ног чла на уз име на гра до ва и др
жа ва.
По ре ђе ње при де ва (пра вил но и не пра вил но по ре ђе ње).
(Интер)културнисадржаји:географске карактеристике Велике 
Британије; биљни и животињски свет.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих;
– упу ти јед но ста ван пред лог;
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање;

Језичкеактивности
укомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге;
усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га и уче
шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про сла ву/
жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак тив
ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
I thinkwecangoout thisafternoon.Whynot?Let’sdoit.Sorry.I
can’t.Imustdomyhomework.Sorry,Ithinkthat’sboring.Let’sdo
somethingelse.Howaboutgoingtothecinema?Great.Whattime?
Seeyouthen.
Let’smake pancakes. That’s a good idea.What shallwedo?Let’s
playMonopoly.Whydon’twemeetatthesportscentre?Whattime?
Halfpasttwo.Fine.I’llseeyouatthesportscentreathalfpasttwo.
WouldyouliketocometomybirthdaypartyonSunday?I’msorry,
butIcan’tmakeit.I’dloveto,thanks.

Им пе ра тив
Howabout + гла гол ска име ни ца 
Whydon’twe+ ин фи ни тив на осно ва гла го ла 
Wouldyoulike+ ин фи ни тив гла го ла 
Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње пред ло га – can/could/shall
Гла гол willза из ра жа ва ње од лу ка
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива.

Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве;
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње;
– за хва ли и из ви не се на јед но ста ван на чин;
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну
ди по моћ, услу га, оба ве ште ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње
ње, за хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, 
упу ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва
ње же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
Can Ihelp you? It’sOK, I cando it. May Iaskaquestion?Sure.
Whatdoyouwant?Doyouwantanorange?Yes,please.No,thank
you.Canyoupassmeanorange,please?Ofcourse,hereyouare.
Thankyouverymuch/somuch.Iwantanapple.CanIhavethisone?
Anythingelse?CanIborrowyourpen?Sorry,youcan’t.Iwanttogo
home.Canwebuylemonadethere?No,wecan’t.Оhno.I’msorry.
Whendoesthemoviestart?Itstartsat8.

Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње мол бе и зах те ва – can/could/
may.
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње;
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.);

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Drag (theword) and drop it in the correct place. Throw the dice.
Moveyourtoken…Pressthebuttonandwait.Insertthecoininthe
slot.Peeltheonionsandchopthem.Putthesaucepanonthestove.

Им пе ра тив 
Лич не за ме ни це у функ ци ји објек та –me,her,him…
(Интер)културнисадржаји:тра ди ци о нал не/оми ље не вр сте је ла.
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Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го ври на њу;
– упу ти при год ну че стит ку;
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји
Children in Britain usually have their birthday parties at home.
EverybodysingsHappyBirthday!InBritain,peopleopentheirpre
sentsonChristmasDay.OnEasterSundaychildrenoftenhunt for
eggs.HappyValentine’sDay!Sametoyou!Rosesarered,violetsare
blue,myheartisfullofloveforyou.Inmycountrywecelebratealot
ofdifferentfestivals,butmyfavouriteis...Goodluck!Congratulati
ons!Welldone!Luckyyou!I’msohappyforyou!I’msorrytohear
that/aboutthat!It’sapity!

ThePresentSimpleTenseза из ра жа ва ње уоби ча је них рад њи. 
Из о ста вља ње чла на ис пред на зи ва пра зни ка.
Из о ста вља ње чла на ис пред име ни ца упо тре бље них у оп штем 
сми слу.
(Интер)културнисадржаји:значајни празници и догађаји и на
чин обележавања/прославе; честитање.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју;
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка за у ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
I live in a flat on the first floor.What do you usually do on Sun
days?Doyou live inahouseor ina flat?Mysisterdoesn’tgo to
school.Whattimedoyougotobed/doesshegetup?Henevertidies
his room. I can cleanmydad’s car.WhendoAmericans celebrate
Halloween?Whendoeswinterstart?Wheredopenguinslive?What
areyoudoingatthemoment?I’mfeedingmycat.We’regoingona
schooltriptoday.They’rehavingdinnernow.Inormallygotoschool
bybus,buttodayI’mgoingonfoot.I’mdoingmyhomework.Ial
ways do it after dinner. I can speak three languages, but now I’m
speakingEnglish.Iamgoodatmaths.

ThePresentSimpleTenseза из ра жа ва ње уоби ча је них и стал них 
рад њи 
ThePresentContinuousTenseза из ра жа ва ње тре нут них и при вре
ме них рад њи
Мо дал ни гла гол can за из ра жа ва ње спо соб но сти
При ло зи за уче ста лост – usually,often…
Пред ло зи за из ра жа ва ње прав ца кре та ња – to,from...
Пред ло зи за опи си ва ње на чи на кре та ња –by(car),on(foot)...
(Интер)културнисадржаји:породични живот; живот у школи 
– наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти;
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло сти;
– опи ше не ки исто риј ски до га ђај, исто риј ску лич ност и сл.; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти;
усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти 
у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја 
про је ка та о исто риј ским до га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
Wherewereyouateighto’clocklastSaturday?Iwasathome.What
wasonTVlastnight?Whattimewasiton?Iwatched/didn’twatch
TVlastnight.IplayedvolleyballonMonday.Whatdidyoudo?We
wenttoParisinJuly.Wetravelledbyplane.Wheredidyouspend
yoursummerholiday?Howdidyoutravel?Ilostmypassportyester
day. Did you have a good time on holiday? Yes, we did./No, we
didn’t.IcouldswimwhenIwasfive.Icouldn’tskilastyear.

ThePastSimpleTenseпра вил них и нај че шћих не пра вил них гла
го ла
Мо дал ни гла гол could за из ра жа ва ње спо соб но сти у про шло сти
(Интер)културни садржаји: историјски догађаји, епохална 
открића; важније личности из прошлости (историјска личност, 
писац,
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Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих;
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма;
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.).

Садржаји
Iwouldlike/wanttobeadoctorwhenIgrowup.Hewouldlikeanew
mobilephone/togooutwithhisfriends.I’mgoingtodomyhome
workintheafternoon.Whatareyougoingtodothisafternoon?Мy
parentsaregoingtovisittheirfriendsthisevening,soI’mgoingto
playallmyfavouritecomputergames.Оh!Areyou?

ThePresentSimpleTense(want)
Wouldlike+ име ни ца/ин фи ни тив гла го ла.
Goingtoза из ра жа ва ње бу ду ћих пла но ва.
Упо тре ба нео д ре ђе ног чла на уз на зи ве за ни ма ња. 
(Интер)културнисадржаји:сва ко днев ни жи вот и ра зо но да; по
ро дич ни од но си.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма;
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе
ћа њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем 
по тре ба;
пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме но и пи
са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
I’mhot/cold/hungry/thirsty…Takeoff/Putonyourcoat.Whydon’t
youtakeasndwich/aglassofwater?Doyouwantsomejuice/biscu
itstoo?Yes,please.Wouldyoulikesomefruit?I’mtired.Whatshall
we do?Why don’t we stop and take some rest?How about going
home?I’mhappytoseeyou.I’mglad/sorrytohearthat.Ohdear!
It’sapity!

ThePresentSimpleTense(be,want)
Им пе ра тив
Whydon’twe/you+ ин фи ни тив на осно ва гла го ла 
Howabout + гла гол ска име ни ца 
Wouldlike+ име ни ца/ин фи ни тив гла го ла
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих;
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма;
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
Whichroomisitin?Where’sthelibrary?
It’sontheleft/right.Isthesofabythedoor?What’snextto/nearthe
table?Whereare the(books)?They’reon the top/bottomshelf. It’s
infrontof/behindthewardrobe.Wheredoyoudoyourhomework?
Whereisshe?She’satthesupermarket/in/atthepark…Thebakery
isbetween theschooland thesupermarket.Howwide/long/deep is
theriver?It’s45metreswide/2kilomеtrеslong.Anelephantisbig
gerthanahippo.TheBluewhaleisthebiggestanimalintheworld.
Whatisthelargestroominyourhouse/flat?Theroomabove/below.
MytownisinthenortheastofSerbia.

Пред ло зи за из ра жа ва ње по ло жа ја и про стор них од но са – in
frontof,behind,between,opposite...
Пи та ња саWhat/Where/Which/How(far,deep,long…)
По ре ђе ње при де ва (пра вил но и не пра вил но по ре ђе ње).
Упо тре ба од ре ђе ног чла на са су пер ла ти вом при де ва.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; локалне мерне јединице (инч, 
стопа…); природа.
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Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту;
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти;
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма;
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де
ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат
ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; из ра да и 
пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре ђи ва ње 
кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло ви ма јед
не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.).

Садржаји
Whattimeisit?It’sfiveo’clock.Itishalfpastsix.It’s(а)quarterto/
pastseven.It’stenpast/toeleven.Whendoyourlessonsstart?At(а)
quartertonine.Whendoyouhaveyourdanceclasses?OnMonday
andWednesday. Iwas born in January/on the first of January/Ja
nuarythefirst..…onChristmas/EasterDay…Columbusdiscovered
America in1492/in the15th century.What is theweather like? It’s
cold/sunny...Thewindisblowing.Whatwastheweatherlikeyester
day?Itwasfoggy/cloudy/windy…Itdidn’train,itsnowed.Itisusu
allywarminspring/hot insummer/freezing inwinter. It’swetter in
thewestthanintheeast.ItismuchdrierinAustraliathaninSerbia.

The Present Simple Tense за из ра жа ва ње утвр ђе них про гра ма, 
пла но ва и рас по ре да (ред во жње, ТВ/би о скоп ски про грам и сл.) 
и уоби ча је них рад њи.
ThePresentContinuousTense за из ра жа ва ње тре нут них и при вре
ме них рад њи 
ThePastSimpleTense
Пред ло зи за из ра жа ва ње вре ме на–in,on,at,to,past,after...
Пи та ња са When,What(time/day)…
Ред ни бро је ви до 100.
(Интер)културни садржаји: климатски услови у Великој 
Британији; разлика у часовној зони (Београд–Лондон).

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба
ве зе;
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе;
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по
на ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, 
пра ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме
но и пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за 
(нпр. кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за 
и сл.).

Садржаји
Remember to bring yourmembership card. You can’t sit here, the
seatisn’tfree.Canyouuseyourphoneinclass?No,wecan’t.You
mustn’tuseyourphoneinclass.Youmustwriteinink.Doyouhave
towear uniformsat school?Theyhave to/don’t have towear uni
forms at school. Imust study today. I have to feed our dog every
morning.Imust/havetogonow.

Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње до зво ле, за бра не, пра ви ла по на
ша ња и оба ве зе – can/can’t,must/mustn’t
(Not)Havetoза из ра жа ва ње оба ве зе и од су ства оба ве зе
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола.

Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност;
– пи та и ка же шта не ко има/не ма и чи је је не што;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма 
се го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи
та ња у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње 
на њих.
Is thisyourdog?No, it’sSteve’sdog.Whosehouseis this?It’sJa
neandSally’shouse.They’reJane’sandSally’sbags.Thesearethe
children’stoys.That’smyparents’car.Thisismyblanket.Thisblan
ket ismine. This isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a ruler.
Haveyougot/Doyouhaveapen?Sallyhasn’tgot/doesn’thavean
umbrella.

Садржаји
Сак сон ски ге ни тив са име ни цом у јед ни ни и мно жи ни (пра вил
на и не пра вил на мно жи на) – myfriend’s/friends’/children’sbooks
При свој ни при де ви my,your…
При свој не за ме ни це mine,yours…
Havegot/Haveза из ра жа ва ње по се до ва ња
Пи та ња са Whose
(Интер)културнисадржаји:по ро ди ца и при ја те љи; од нос пре
ма сво јој и ту ђој имо ви ни.



Страна 46 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња;
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју;
раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би
ји ма, до па да њу и не до па да њу (те ле фон ски раз го вор, ин тер вју, 
оби чан раз го вор са при ја те љи ма у шко ли и сл.);
усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и не до
па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, 
до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви ђа ју/не 
сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. ко ли ки 
број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, те нис и 
сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
I’m interested in (swimming).What (sports) are you interested in?
My hobby is (collecting bagdes).What’s your hobby?I love swim
mingbecauseI’mgoodatit.Idon’tlikeskiing.I’mbadatit.What
doyou likedoing?Peterdosen’t like football.Sally iscrazyabout
dancing.Myfavouritesport is tennis.What’syour favouritesport?
Whatareyourhobbiesandinterests?Fifteenoutofthirtypeoplelike
tennis–eightboysandsevengirls.

При дев скопред ло шке фра зе – interested in, good/bad at, crazy
about…
Гла го ли like/love/hate+ гла гол ска име ни ца
Пи та ња са What,Who,Why…
(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).

Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
Whatdoyou thinkof/about…?Howdoyou like it?Please tellme
about…Doyouagreewith (me)? I think/feel it’sOK/Okay.You’re
right/wrong!That’strue.Exactly.Tht’snottrue.I’mnotsure.Ilike/
don’tlikeitbecauseit’sboring.

ThePresentSimpleTense(think,like,agree…)
Пи та ња са What,Why,How…
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че га;
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но став ни ја 
је зич ка сред ства;
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта;
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.);
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и сл.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи…); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
Howmanypeoplearethereinthepark?Therearetwomen/women
andthreechildreninthepark.Howmuchmilkdoesheneed?Isthere
anybutterinthefridge?No,thereisn’tanybutter,butthere’ssome
margarine.Ihaven’tgotanyfoodforyou.I’vegotsomelemonade/
strawberries. There isn’tmuch fruitin the bowl. There aren’tmany
biscuitsleftinthecupboard.Therearealotofspoonsandforksand
some/sixknivesonthetable.Ineedahundredgramsofsugar(100
g)/abottleof(fizzy)water/2kilosofpotatoes.CanIhaveasandwich
andaglassofjuiceplease?That’s£7.80.Shoppinglist:apacketof
butter,twoloavesofbread,threepotsofyoghurt,abunchofbana
nas…

Основ ни бро је ви до 1000.
Пра вил на мно жи на име ни ца.
Мно жи на име ни ца ко је се за вр ша ва ју на y, f/fe: strawberries,
shelves,knives...
Мно жи на име ни ца ко је се за вр ша ва ју на o: kilos,potatoes…
Син кре ти зам јед ни не и мно жи не: sheep,fish...
Нај че шћи об ли ци не пра вил не мно жи не (men, women, children,
people,feet,teeth,mice....)
Бро ји ве и не бро ји ве име ни це – po unds, mo ney...
Де тер ми на то ри – some,any,no.
Кван ти фи ка то ри – much,many,alotof.
Пи та ња са Howmuch/many.
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локална 
мерна јединица за тежину (фунта); валута, намирнице и произ
води специфични за циљну културу.
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ИТАЛИЈАНСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них 

ин фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем 
дру штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.).

Садржаји
Ciao!Buongiorno.Buonasera.Comestai?Comesta?Comeva?Be
ne,grazie.
Didovesei?Sonodi....
Apresto!Adomani!Buonanotte!
Cometichiami?/Comesichiama?/Michiamo…/Sono…
Questo/a è ilmioamico/lamiaamica... Si chiama.../Questa èmia
sorella (mostrando la foto)/Questa è lamia famiglia.../Questo è il
signor.../lasignora...
Didovesei?/Sonodi..../SonodellaSerbia.../Quantiannihai?/Ho12
anni.
Doveabiti?Dovevivi?/Abitoa...,inVia.../Qualèiltuo/ilSuoin
dirizzo?/Ilmioindirizzoè..../Nome,cognome,indirizzo,nazionalità,
datadinascita.../Quandoseinato/a?Sononato/ail/l’....nel..../Qu
andoèiltuocompleanno?/Cosafaineltempolibero?Neltempoli
berogiocoapallavolo/suonolachitarra/...

Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни и не пра вил ни 
гла го ли): essere,avere,abitare, vivere, stare, fare, chiamarsi,gio
care...
Лич не за ме ни це
Упит не ре чи: come,didove,quanto,dove,come/chi,checosa,chi
По ка зна за ме ни ца (questo)
Бро је ви

(Интер)културнисадржаји: устаљена правила учтивости; ти
туле уз презимена особа (Sig.ra,Sig.); формално и неформално 
представљање; степени сродства и родбински односи.

Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
Questo/a è... Si chiama.../Ha i capelli/gli occhi/...È alto/a, ma
gro/a.../
Lui/leiportaipantalonineri/lagonnarossa/Haicapellicorti/lung
hi/biondi...gliocchiazzurri/
Questaè lamiafamiglia.../Questoèmiofratello(mostrandolafo
to)/Luiha ...annieamasuonare/leggere.../Giorgioè ilmio fratello
minore/maggiore.
Nella mia città c’è/ci sono...Dov’è il cinema?È lontano/vicino da
qui?
Ilghepardoèunanimalemoltoveloce/
Romaè lacapitaledell’Italia./L’Italiahaventiregioni/Romaèpiù
grandediFirenze.

Лич не за ме ни це
Упит не ре чи (quanto,dove,come/chi,checosa)
При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
При свој ни при де ви (уз име ни це за озна ча ва ње срод ства)
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни и не пра вил ни 
гла го ли) по ре ђе ње)
(Интер)културнисадржаји:ге о граф ске ка рак те ри сти ке Ита ли
ја; биљ ни и жи во тињ ски свет.
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По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих
– упу ти јед но ста ван пред лог
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге; усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га 
и уче шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про
сла ву/жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак
тив ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
Ascoltiamo!Scriviamo!Leggiamo!Disegniamo!
Cosaavetecapito?Avetefattoilcompitodicasa?
Tuttochiaro?/–Comesidice…?Cosasignifica…?
Vediamocosaavetecapito/aveteletto/abbiamoascoltato...
Andiamoalcinemadomani?Perchéno?Èun’ottimaidea!Dai,an
diamo!/Dovecitroviamo?Acheora?Allesette,vabene?Vabene!
Tiinvitoavenireallamiafestadicompleanno!
Midispiace,manonposso,devofareicompiti/nonmisentobene...
Facciamoundolceitaliano!

Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји по врат ни и не пра вил ни 
гла го ли): trovarsi,sentirsi,dire,andare,venire…)
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег
Им пе ра тив фре квент них гла го ла (ascoltare,leggere,scrivere,par
lare,ripetere,andare,fare,venire, or ga niz za re...)
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи
Про шло вре ме (Pas sa to pros si mo) фре квент них гла го ла (fare,
ascoltare,leggere,finire...)
Мо дал ни гла го ли (potere,dovere,volere)
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива.

Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње
– за хва ли и из ви не се на јед но ста ван на чин
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну ди 
по моћ, услу га, оба вешт ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње ње, за
хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, упу
ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва ње 
же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
Possoaiutarti(dartiunamano)?Sì,grazie./Possofareunadoman
da?Prego./Vorreiunbicchieredisucco,prefavore./Vuoi(Vorresti)
unafettaditorta?Sì,grazie!/No,grazie./Mipuoiprestareiltuoli
bro?Sì,certo./Grazie./Midispiace,manonposso./Pronto!SonoAn
na,posso(vorrei)parlareconLuca,perfavore?/Acheoracomincia
lospettacolo?Alle20.
Мо дал ни гла го ли (potere,dovere,volere)
Кон ди ци о нал уч ти во сти, пр во и дру го ли це јед ни не (volere)
(Интер)културнисадржаји:пра ви ла уч ти ве ко му ни ка ци је.

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.)

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Abbina(te) le risposte alle domande.Collega(te) le parti di frasi!/
Inviailmessaggio./Premereilbottone./Pulirelepatate.Tagliare(ta
gliate)lecipolle.

Им пе ра тив (дру го ли це јед ни не и мно жи не)
(Интер)културни садржаји: традиционалне/омиљене врсте 
јела.

Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го ври на њу
– упу ти при год ну че стит ку
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји

I ragazzi in Italiaorganizzano le festedicompleannoacasa loro.
Tutticantanolacanzone„Tantiauguriate”.APasquafacciamodi
solitounagita.NelnostroPaesefesteggiamo...,malamiafestepre
ferita è…/Grazie, seimolto gentile!/Grazie, anchea te!/Forza, ra
gazzi!/Sonofelice(contento/a)perte./Bravo/a/i/e!Bravissimo/a/i/e!/
Tivogliobene!

Са да шње вре ме
При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
При ло зи и при ло шки из ра зи за вре ме: sempre,mai,ancora,diso
lito…
При свој ни при де ви 
Ве зни ци (e,o,ma)
(Интер)културнисадржаји:зна чај ни пра зни ци и до га ђа ји и на
чин обе ле жа ва ња/про сла ве; че сти та ње.
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Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка за у ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
Achepianovivi?Vivo(abito)aPerugiainunpalazzo,alsecondo
piano./Acheoratialzidisolito?/Cosaprendiacolazionedisolito?/
Disolitavadoascuolaapiedi,maqualchevoltaprendol’autobus./
Leinonmettemaiinordinelasuacamera./Possoaiutaremiopadre
incucina./Domaniandiamoafareunagitaconlascuola./Sonobra
vo/ainmatematica.

Са да шње вре ме
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег При ло зи и при ло шки из ра
зи за вре ме: oggi,domani,qualchevolta, sempre,mai,ancora,di
solito…
Ред ни бро је ви (1–20)
Пред ло зи

 (Интер)културнисадржаји:по ро дич ни жи вот; жи вот у шко
ли – на став не и ван на став не ак тив но сти; рас пу сти и пу то ва ња.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло сти
– опи ше не ки исто риј ски до га ђај, исто риј ску лич ност и сл. 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти;
усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти 
у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја 
про је ка та о исто риј ским до га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
Cosahaifattoieri?Sonostataacasa.HoguardatolaTV,holettoun
po’,sonouscitaconMaria…etu?/L’annoscorsosonostatadainon
niincampagna./LeonardodaVincihadipintolaGioconda.Questo
pittoreènatoinToscana.Lesuealtreoperesono...

Про шло вре ме (Pas sa to pros si mo): по моћ ни гла го ли essere/avere
При ло зи и при ло шки из ра зи за вре ме: ieri,duesettimane fa,un
annofa…
 (Интер)културни садржаји: исто риј ски до га ђа ји и от кри ћа; 
ва жни је лич но сти из про шло сти (исто риј ске лич но сти, пи сци, 
књи жев ни це, на уч ни ци/е, умет ни ци/е, и сл).

Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.).

Садржаји
Dagrande vorrei diventare.../Che bello!/Ti va di venire in piscina
conme?Certo!ChiediamoancheaPaolo?Lochiami tu?/Stasera
finiscoilmiocompito/Devostudiaremoltoperchédomaniabbiamo
iltestdiitaliano./Beato/ate!

За ме ни це за ди рект ни обје кат (Pronomidiretti)
Сла га ње при де ва и име ни ца. Род и број.
Упо тре ба са да шњег вре ме на за бу ду ћу рад њу
(Интер)културнисадржаји:свакодневни живот и разонода; по
родични односи.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе
ћа њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем 
по тре ба;
пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме но и пи
са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Hocaldo/freddo/fame/sete.../Vorreiprendereunbicchiered’acqua./
Homaldi testa/gola/stomaco./Prendiunamedicina.Va’daldotto
re./Chepeccato!Chebello!Midispiacetanto!/Perchénonfacciamo
unapausa?/Sonomoltofelicedivederti!

Им пе ра тив (дру го ли це јед ни не)
При ло зи за на чин (molto,tanto)
За ме ни це за ди рект ни обје кат (Pronomidiretti)
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација;употреба 
емотикона.
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Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
Dichièquestolibro?–Èmio./ÈdiLuigi./Dov’èlalibreria?Èade
stra,dietrol’angolo/accantoallaposta./Dovesonoimieiquaderni?
Sonosulbanco./Sottolasediac’èungatto.Frailtavoloelasedia
c’èlozaino./Martavaacasa.Andiamoalcinema/inpiscina/almer
cato.../Questavaligiaèpiùgrandediquellaborsa./Ilghepardoèun
animalevelocissimo./IllagositrovaanorddiMilano.
При ло зи за ме сто (qui, lì, là,davanti,dietro,accanto,giù,su,vi
cino)
По ре ђе ње при де ва (ком па ра тив на кон струк ци ја са più/meno и 
пред ло гомdi)
Сла га ње при де ва с име ни ца ма
Име ни це (јед ни на, мно жи на)
Ап со лут ни су пер ла тив (superlativoassoluto)
Пред ло зи
Упит ни при лог: dove
C’è/cisono
 (Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; природа.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма;
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де
ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат
ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; из ра да и 
пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре ђи ва ње 
кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло ви ма јед
не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.)

Садржаји
Cheoresono?Cheoraè?Sonoledueemezzo/a.Sonolesettemeno
unquarto./Acheoracomincia la lezione?Alleotto./Quandohai il
corsodidanza?Ilmercoledìeilvenerdì./QuandoseistataaPado
va?L’annoscorso./Sononatail6giugno.Ènatainmarzo./Colom
bohascopertol’Americanel1492./Chetempofa?Facaldo/freddo/.
Domani piove/nevica.C’è vento/sole./In primavera/estate/autunno/
invernodisolitoinSerbiafa…einItalia....
Пред ло зи 
Основ ни бро је ви до 1000
Упо тре ба са да шњег вре ме на за бу ду ћу рад њу
Од ре ђе ни члан
Про шло вре ме (Passatoprossimo)
(Интер)културнисадржаји:климатски услови у Италији.

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба ве зе
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по
на ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, 
пра ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме
но и пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за 
(нпр. кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за 
и сл.).

Садржаји
Permesso,possoentrare?Possouscire?Puoi/Puòripetere,perfavo
re!Comescusi?/Èliberoquestoposto?/Prego.Midispiace,èoccu
pato./Non dovete/dobbiamo.../Ragazzi, fate silenzio!/Tirare/Spinge
re/Entrata/Uscita/Èvietatofumare!Vietatofotografare!/

Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње до зво ле, за бра не, пра ви ла по
на ша ња и оба ве зе.
Им пе ра тив
 (Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола.
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Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност
– пи та и ка же шта не ко има/не ма и чи је је не што

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма 
се го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи
та ња у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње 
на њих.

Садржаји
Ètuoquestolibro?No,èdiMarco./Dichièquestabici?ÈdiPaola
eLaura./Questozainoèmio./Haiundizionario?/Luiginonhailbi
gliettoperilconcerto.

Кон струк ци ја за ис ка зи ва ње при пад но сти
При свој ни при де ви 
По ка зни при де ви
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан
Не га ци ја
Упит на ин то на ци ја
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи; однос пре
ма својој и туђој имовини.

Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју; раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и 
ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, до па да њу и не до па да њу (те
ле фон ски раз го вор, ин тер вју, оби чан раз го вор са при ја те љи ма у 
шко ли и сл.); усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да
ња и не до па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо
би ји ма, до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви
ђа ју/не сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. 
ко ли ки број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, 
те нис и сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
Ti piace il nuoto?/Ti piace nuotare?/Mi piacciono i libri gialli
perché..../Checosatipiacefareneltempolibero?Neltempolibero
mipiace/preferisco....perché..../Ilmiofilmpreferitoè.../

Гла гол piacere
Не на гла ше ње лич не за ме ни це у функ ци ји ин ди рект ног објек та
(pronomiindiretti:mi,ti,le/gli)
(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).

Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
Secondote/Perte...Luigiharagione?Perchè?/Hairagione.Secon
domesbagli./Nonèvero.Èvero./Nonsono sicuro/a./Nonmipiace
perché...Mipiaceperché...

Из ра жа ва ње ми шље ња ин ди ка ти вом (Secondome/Perme...)
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че га
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но став ни ја 
је зич ка сред ства
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.)
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и сл.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи …); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
Quante persone ci sono al parco?Ci sono dieci persone./Non c’è
nessuno./Nonprendoniente./Listadellaspesa:dueettidiprosciut
to,unlitrodilatte,duechilidipatate,unpo’dimele.../Cosac’ènel
frigo?C’èsolounlitrodilattenelfrigo./C’èdelpane?/Studiapoco./
Quantocostaquestozaino?50euro/

Упит ни при дев/при лог: quanto
Пар ти ти ван члан
При ло зи.
При ло зиpoco/molto
 (Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локална 
мерна јединица за тежину (фунта); валута, намирнице и произ
води специфични за циљну културу.
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НЕМАЧКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них 

ин фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем 
дру штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.).

Садржаји
DasistmeinVater/meinBruder.
DasistmeineMutter/meineSchwester.
Freutmich.
MeineElternheißenZoricaundDrago.
SieistBäckerin.EristVerkäufer.
Woherkommstdu?Woherkommtih?WoherkommenSie?–Ichkom
meausSerbien.
IchwohneinSmederevo.Wowohnstdu?
WieistdeineAdresse/Telefonnummer?
HastdueineEMailAdresse?WieistdeineEMailAdresse?
KannstduTennisspielen?Nein,leidernicht,aberichkannsehrgut
Fußballspielen.
Könntihrschwimmen,Kinder?Jaklar.
Wobistdugeboren?IchbininWiengeboren.
Wiealtbistdu?Ichbin11.
WannhastduGeburtstag?AmMontag.

Име ни це у но ми на ти ву уз од го ва ра ју ћи члан (од ре ђен, нео д ре
ђен, при свој ни, нул ти). 
Пре зент сла бих, ја ких и мо дал них гла го ла. 
Упит не за ме ни це (wer, was) и упит ни при ло зи (wo, wann, wie,
warum). 
(in,aus,an)
(Интер)културни садржаји: уста ље на пра ви ла уч ти во сти; ти
ту ле уз пре зи ме на осо ба (Frau,Herr,Doktor,Professor); име на и 
на дим ци; на чин пи са ња адре се.

Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
MeineTanteistschlank.
MeinOnkelistfleißig.
Washastduan?IchhabemeinenbleuenRegenschirman.
PetersNaseistkrumm.

При дев ска про ме на – рецептивно
KennstdudenMannmitlangemBartundeinermodischenBrille?
При дев у пре ди ка тив ној функ ци ји – продуктивно
По ре ђе ње при де ва
Linaistgroß.PetraistgräßeralsLina.
Linaistamgrößten.
SerbienliegtaufdemBalkan.
DieSchülersindtraurig.
(Интер)културни садржаји: ге о граф ске ка рак те ри сти ке и ад
ми ни стра тив не по де ле зе ма ља не мач ког го вор ног под руч ја.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих
– упу ти јед но ста ван пред лог
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге; усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га 
и уче шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про
сла ву/жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак
тив ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
WannfährstduansMeer,indieBerge,aufsLand,nachKöln,nach
Polen?
KommstduinsKino(mit)?
Leidernicht.
Estutmirleid,ichkannnicht(mitkommen).
Ichglaube,derFilmistlangweilig.
KaufenwirzweiLiterMilchundeineFlascheÖl?
Упо тре ба гла го ла кре та ња са аку за ти вом. 
Упо тре ба пред ло га (an,in,auf,nach,für,aus,von). 
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива.
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Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње
– за хва ли и из ви не се на јед но ста ван на чин
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну
ди по моћ, услу га, оба ве ште ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње
ње, за хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, 
упу ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва
ње же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
Kannichdir/Ihnenhelfen?
MöchtestdueineOrange?KannstdumirbitteeineOrangerüber
reichen? Ichmöchte eineTasseTee.Kannst dumir ein StückTorte
rüberreichen?VielenDank.Ichdankedir.

Упо тре ба нео д ре ђе ног чла на у но ми на ти ву и аку за ти ву. 
Упо тре ба мо дал них гла го ла у пре зен ту.
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.)

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Eier trennenunddasEiweiß schaumig schlagen.Мehl,Milchund
ZuckerineineSchüsselgebenundmiteinemMixermischen,danach
denEischneeunterheben.
NunetwasÖlineinerPfanneerhitzenunddenTeigbeiderseitigaus
backen,bisderPfannkuchengoldbraunist

Име ни це са нул тим чла ном. 
Упо тре ба ве зни ка и при ло га(und,aber,oder;dann,danach)
(Интер)културнисадржаји:традиционалне/омиљене врсте јела.

Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го во ри на њу
– упу ти при год ну че стит ку
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји
ZumGeburtstag,vielGlück,zumGeburtsagvielGlück,zumGeburt
stag,liebeLina,zumGeburtstagVielGlück...
Ichgratuieredir.Ichbinstolzaufdich.

Упо тре ба лич них за ме ни ца у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву. 
(Интер)културнисадржаји:значајни празници и догађаји и на
чин обележавања/прославе; честитање.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка за у ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
IchwohneganzobenimHaus/imfünftenStock.
HastdueineWohnungodereinHaus?Wanngehstduschlafen?Hast
dufreitagsimmerDeutsch?Wasmachstdujetzt?IchleseeinenKri
miroman.ÜblicherweiseleseichRomane.

Упо тре ба при ло га (donnerstags). 
Ред ре чи у ис ка зној, упит ној и уз вич ној ре че ни ци
(Интер)културнисадржаји:породични живот; живот у школи 
– наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло сти
– опи ше не ки исто риј ски до га ђај, исто риј ску лич ност и сл. 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти;
усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти 
у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја про је ка та о исто риј ским до
га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
Wowarstdugestern?IchwarzuHause.Washastduheutefrühge
frühstückt?WohastdudeineFerienverbracht?HastdumitFreun
dengespielt?WannbistdugesterninsKinogegangen?Bistduheute
frühaufgestanden?

Упо тре ба пре те ри та по моћ них гла го ла. Упо тре ба пер фек та сла
бих и нај фре квент ни јих ја ких гла го ла. 
(Интер)културни садржаји: исто риј ски до га ђа ји и от кри ћа; 
ва жни је лич но сти из про шло сти (исто риј ске лич но сти, пи сци, 
књи жев ни це, на уч ни ци/е, умет ни ци/е, и сл.).
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Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.).

Садржаји
IchmöchtenachWienfahren.WirallewollenmehrFreizeithaben.Ich
machemeineHausaufgabenmorgen.WasmachstduamNachmittag?
Wasmöchtetihrwеrden,Kinder?IchmöchteArzt/Ärztinwеrden.

Упо тре ба мо дал ног гла го ла wollenиmöchte.
Пре зент и фу тур гла го ла.
(Интер)културнисадржаји:свакодневни живот и разонода; по
родични односи.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе
ћа њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем 
по тре ба;
пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме но и пи
са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Ichbindurstig.IchhabeHunger.Miristkalt.Ichbinmüde.
Möchtestduschlafen?EinenTeenehmen?EtwasWassertrinken?
Им пе ра тив 
Лич не за ме ни це у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
WoistdeinSportzeug?WoliegtdieSchweizaufderLandkarte?Wo
istdieBank?
Ichbinvor/neben/hinterderGarage.MeineMutteristaufdemWoc
henplatz/im Supermarkt/bei ihrer Frisörin. Die Bäckerei ist neben
derSchule.MeineStadtistinNordostserbien.
Упо тре ба да ти ва уз гла го ле ми ро ва ња у про сто ру. 
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; природа.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о 
вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка
ма и кли мат ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; 
из ра да и пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре
ђи ва ње кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло
ви ма јед не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.).

Садржаји
Wiespatistes?EsistViertelnachneun.EsisteinundzwanzigUhr
fünfzehn.WannbeginntdieSchule?AmerstenSeptember.AmDon
nerstag. Um 8 Uhr.Wie war dasWetter gestern? Regnerisch und
windig.
Wannkommtihr?Am22.April.

Упо тре ба фра за за зва нич но и не зва нич но ис ка зи ва ње сат ни це. 
Упо тре ба пред ло га(am,um,nach,vor).
Ред ни бро је ви до 100.
(Интер)културни садржаји:климатски услови у земљама не
мачког говорног подручја.

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба ве зе
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по на
ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, пра
ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме но и 
пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за (нпр. 
кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за и сл.).

Садржаји
DumusstHausaufgabenschreiben.DudarfstnichtzuvielColatrin
ken.DusollstmehrSportmachen.DukannstnichtimmerFreunde
anrufen.
Musik bitte nicht zu laut aufdrehen!Drehbitte dieMusik nicht so
lautauf!
Vorsicht!Aufgepasst!
Упо тре ба мо дал них гла го ла са не га ци јом и без ње. Упо тре ба им
пе ра ти ва и су пле тив них об ли ка им пе ра ти ва.
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола.
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Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност
– пи та и ка же шта не ко има/не ма и чи је је не што

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма 
се го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи
та ња у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње 
на њих.

Садржаји
IstdasdeineKatze?Nein,dasistMariasKatze.MeinHundistnicht
da.DasistdasHausmeinerEltern.HastdueinenKugelschreiber?
IchbraucheeinenRegenschirm.
Употреба присвојних чланова. Употреба посесивног генитива. – 
рецептивно
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи; однос пре
ма својој и туђој имовини.

Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју;
раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би
ји ма, до па да њу и не до па да њу (те ле фон ски раз го вор, ин тер вју, 
оби чан раз го вор са при ја те љи ма у шко ли и сл.);
усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и не до
па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, 
до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви ђа ју/не 
сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. ко ли ки 
број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, те нис и 
сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
IchmagRockmusik.IchliebemeineFamilieundmeineFreunde.Ich
schwimmegern.
WasistdeinHobby?
Meine Lieblingsaktivität istWandern.Mein Lieblingssport ist Vol
leyball.Skifahrenfindeichdoof.
Гла ги mögen,gefallen,etwasfinden...

(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).

Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
WiefindestdudiesenFilm?
Ich finde ihn gut. Teilst du meineMeinung? Findest du ihn auch
gut?Nein,denFilmfindeichgarnichtinteressant.Dasstimmt!Das
stimmtnicht!
Употреба директног објекта у акузативу. 
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че га
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но став ни ја 
је зич ка сред ства
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.)
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и сл.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи…); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
WievieleMenschenstehenda?WievielButterbrauchstdu fürden
Kuchen?GibtesetwasButterimKühlschrank?Nein,esgibtnichts
da.IchkaufeeineFlascheÖl,einePackungSalz,einenBeutelReis,
einenBecherJoghurt,eineSchachtelPralinen.Waskostetdas?Das
macht15,50Euro.MeineEinkaufsliste: zweiKiloÄpfel,dreiLiter
Milch,einPfundKaffee.

Упо тре ба је зич ких сред ста ва кван ти фи ка ци је. Упо тре ба лек си ке 
ко јом се име ну је ам ба ла жа. Ис ка зи ва ње ко ли чи не и це не. 
 (Интер)културни садржаји: друштвено окружење; мерне 
јединице и валуте у земљама немачког говорног подручја.
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РУСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них 

ин фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем 
дру штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де;
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства;
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де;
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.).

Садржаји
Привет!Меня зовутМария.Кактебя зовут?Я–Ирина.Мо
жнопростоИра.Мне12лет.Здравствуйте,ИванВладимиро
вич.Добрыйдень, ребята!Какдела?Сколькотебе лет?Яиз
России,изМосквы.Тыоткуда?ЯживувВоронеже.Яживув
городеНиш.Накакойулицетыживёшь?ЯживунаулицеГа
гарина,дом12,квартира14.Этонакакомэтаже?Навтором.
Даймне,пожалуйста,свойномертелефона.Утебяестьимейл
(адресэлектроннойпочты)?Этомоиродители.Моюмамузо
вутВера,папу–Николай.Яродился/родилась15мая.Когдау
тебяденьрождения?Язанимаюсьспортом,тренируюсьтри
разавнеделю.

Пре зент по врат них гла го ла: заниматься,тренироваться.
Пре зент гла го ла жить.
Конструкције за изражавање посесивности: у+ ген. личних за
меница и именица (уменя,утебя,унеё,унегоунас,увас,у
них;уИвана,уИрины).
(Интер)културнисадржаји: устаљена правила учтивости; име
на, патроними, презимена и надимци; адреса; формално и не
формално представљање; степени сродства и родбински односи; 
нумерисање спратова.

Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста;
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
Ктомальчиквчёрныхджинсахибелойрубашке?Чтонадела
Маша?Онанаделазелёнуююбкуизелёнуюфутболку.Онавысо
каяистройная.Унеёголубыеглазаидлинныесветлыеволосы.
Какиеутебяглаза?Какойутебярост?Какогоцветаутебя
футболка?Посмотрите, янадел сегодняновыеджинсы!Мой
братумный,нонеоченьтрудолюбивый.НаулицеКнязяМиха
илаестькнижныемагазины.Вцентренашегогородабольшой
торговый центр недалеко от книжного магазина. Москва –
столицаРоссии.СанктПетербург–севернаястолицаРоссии.
МосквабольшеСанктПетербурга.БелградменьшеМосквы.У
меняестькошка.ЕёзовутМурка.Онамаленькая,белая.

При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ ген. лич них за
ме ни ца и име ни ца (уменя,утебя,унеё,унегоунас,увас,у
них;уИвана,уИрины).
При свој не за ме ни це: мой,твой, наш, ваш, их.Сла га ње с име
ни ца ма.
Про шло вре ме фре квент них гла го ла.
Прост компаратив больше,меньше,лучше.
(Интер)културни садржаји:Русија и Србија: градови; биљни 
и животињски свет.
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По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих;
– упу ти јед но ста ван пред лог;
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге; усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га 
и уче шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про
сла ву/жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак
тив ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
Давай играть в футбол/баскетбол! Поиграем вместе? Пусть
Витяиграетвфутбол.Приглашаютебякомненаденьрожде
ния/вечеринку.Приходикомненавечеринку!Тысможешьпри
йтикомненаденьрождениязавтравсемь?Вечеринкауменя
дома/в кафе.Спасибо за приглашение, я обязательно приду.К
сожалению,янесмогуприйти,ядолженприсмотретьзабра
том.Извини,ноянесмогуприйти.Вечеринка/деньрождения,к
сожалению,безменя.Давайпойдёмвкинозавтра?Гдевстре
чаемся?Околометро.Восколько?Впять.
За по вед ни на чин; тре ће ли це јед ни не/мно жи не: Пусть Саша
играет!; пр во ли це мно жи не (с реч цом давайи без ње): Поигра
емвместе!Давайпоиграемвместе!Давайигратьвместе!

Пред ло шкопа де жне кон струк ци је (у, око ло, без + ген; к + дат; в, 
на + ак; с, за + ин стр, в, на + лок).
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег.
Мо дал не кон струк ци је (лич не и без лич не): Мненадо;ядолжен/
должна.
(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихва
тање/одбијање позива.

Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве;
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње;
– за хва ли и из ви ни се на јед но ста ван на чин;
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну
ди по моћ, услу га, оба ве ште ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње
ње, за хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, 
упу ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва
ње же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
Тебепомочь?Нет,спасибо.Да,пожалуйста.Чтотебенужно?
Тебенужнаручка?Тыхочешьапельсин?
Передай,пожалуйста,соль.Конечно,вотона.Спасибоогром
ное.Незачто.Ничего.Даймне,пожалуйста,ручку.Можно?
Конечно,пожалуйста,вотона.Ксожалению,ручкамненужна.
Извини(те),можновопрос?

За по вед ни на чин. 
Са да шње вре ме гла го ла хотеть. 
Пре ди ка тив можно.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи..
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње;
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.);

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Закройглаза.Угадай,ктоговорит.Пропустиодинход.Идидва
ходавперёд/назад.Возьмияблоко,нарежьегоналомтики.На
лейводувкастрюлю.Сварипельмени.

За по вед ни на чин.
(Интер)културни садржаји: традиционалне/омиљене врсте 
јела (пельмени,блины,борщ...)..

Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го во ри на њу;
– упу ти при год ну че стит ку;
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји
Поздравляютебя с днём рождения!Желаю всего самого луч
шего!СНовымгодом!СРождествомСДнёмУчителя!СВо
сьмым марта! Счастливо! Желаю тебе/вам всего хорошего:
здоровья,счастья,успеха.Тебе/вамтожевсегохорошего.По
здравляю с успехом! С приездом! Добро пожаловать! С Днём
ангела!Хочупожелатьтебевсегосамогосамоголучшего!

Са да шње и про шло вре ме. 
Гла го ли хотеть, желать/пожелатькомучто,поздравить(ко
госчем).
(Интер)културнисадржаји:значајни празници и догађаји и на
чин обележавања/прославе; честитање.
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Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју;
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка зау ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
Яживунавторомэтаже.Тыживёшьводноэтажномилимно
гоэтажномдоме.Уменябратисестра.Онинеходятвшколу.
Чтоты делаешь по воскресеньям? Во сколько ты ложишься
спатьвечером?Унеговкомнатебеспорядок.Онисейчасзав
тракают.Чтотыобычноешьназавтрак?
Обычноявшколуяезжунаавтобусе.Каждыйденьяхожуна
тренировки по баскетболу.Послешколы я гуляю с собакой.Я
хорошознаюматематику.Папастоитвпробке.Яхорошопла
ваю.Моямаленькаясестрёнкаещёнеходит.Мыедемнаэксур
сию!Немогудождаться!Ялеплюснеговика!

Гла го ли кре та ња (са да шње вре ме): идти/ходить,ехать/ездить,
лететь/летать,плыть/плавать.
При ло зи за вре ме: утром,днём,вечером,весной,осенью.
Са да шње вре ме гла го ла есть и пить.
(Интер)културнисадржаји:породични живот; живот у школи 
– наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти;
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло
сти;
– опи ше не ки исто риј ски до га ђај, исто риј ску лич ност и сл.;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти;
усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти 
у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја 
про је ка та о исто риј ским до га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
Гдетыбылвпрошлуюсредувпятьчасов?Ябылдома.Тысмо
трелавчерафильм?Воскольконачалсяфильм?Янесмотрел
телевизорвчера.Кактыпровёлсвоилетниеканикулы?Тыез
дилкбабушке?Потелевизорупоказывалимойлюбимыйсериал.
Впятьлетяумелплавать.

Про шло вре ме фре квент них по врат них и не по врат них гла го ла.
При ло зи за вре ме: вчера,сегодня,утром,вечером,ночью...
Гла го ли кре та ња (про шло вре ме): 
идти/ходить,ехать/ездить,лететь/летать,плыть/плавать.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
 (Интер)културни садржаји: исто риј ски до га ђа ји и от кри ћа; 
ва жни је лич но сти из про шло сти (исто риј ске лич но сти, пи сци, 
књи жев ни це, на уч ни ци/е, умет ни ци/е, и сл.).

Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих;
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма;
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.) 

Садржаји
Кемтыстанешь?Ястанулётчиком.Атыкемхочешьстать?
Яхочустатьучительницей.Мойбратхочетбытьпрограмми
стом.Сегоднявечероммоиродителиидутвгости.Послеобеда
яделаюдомашнеезадание.Завтрамыидёмкбабушкевгости.

Бу ду ће вре ме гла го ла быть и стать.
Кон струк ци је стать,быть + ин стр.
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег.
(Интер)културнисадржаји:сва ко днев ни жи вот и ра зо но да; по
ро дич ни од но си.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма;
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе
ћа њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем 
по тре ба;
пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме но и пи
са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Мнехолодно.Мнежарко.Мнехочетсяесть/пить.Наденькурт
ку!Снимикапюшон!Уменяболитзуб.Налеймневоды,пожа
луйста!Сделаймнебутерброд,пожалуйста,такестьхочется!

Без лич не ре че ни це.
Гла гол хотеть. 
Гла гол хотеться (без лич на упо тре ба: мнехочется).
За по вед ни на чин гла го ла есть и пить.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:ми ми ка и ге сти ку ла ци ја;упо тре ба 
емо ти ко на.
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Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих;
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма;
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
Где книжный магазин? Рядом с нашейшколой. Где окно?На
стене. Где рюкзак? Под столом. Где картина? Над доской.
Слеваотшкафа–доска.Мойдомдвухэтажный.Моякватора
трехкомнатная.Моякомнатанебольшая.Слеваотдвери,уок
на, стоит письменный стол. Посередине комнаты маленький
дивансостоликом.Вуглустоитмоякровать.Подмоимокном
растётбольшаялипа.Умоегодедушкивдеревнекрасиваяизба.
Егоизбабольшеизбыегобрата.

Ге ни тив, ин стру мен тал, ло ка тив с пред ло зи ма. 
Ком па ра ти ви больше,меньше. 
Сла га ње при де ва с име ни ца ма.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; руска сеоска кућа; природа.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту;
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти;
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма;
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де
ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат
ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; из ра да и 
пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре ђи ва ње 
кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло ви ма јед
не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.).

Садржаји
Который час? Сколько времени? Когда начинается первый
урок? В полдевятого. Когда утебятренировки по плаванию?
Попонедельникамичетвергам.Восколько?Вкоторомчасу?В
пятьчасов.Яродиласьшестогофевраля.Какаяпогода?Холод
но.Снегидёт.Жаркоидушнонаулице.Какоесегоднячисло?
Первоеапреля.Какогочисланачинаетсячемпионатпофутбо
лу?Двадцатогоапреля.

Основ ни бро је ви до 1000.
Об ли ци час,часа,часов уз основ не бро је ве.
Ред ни бро је ви до 100.
Сла га ње ред ног бро ја с име ни цом у ро ду, бро ју и па де жу (двад
цатоеапреля,двадцатогоапреля).

Без лич не ре че ни це с пре ди ка ти ви ма (мнежарко, на улице хо
лодно).
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
Упит не за ме ни це и при ло зи.
(Интер)културни садржаји: климатски услови; разлика у 
часовној зони.

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба
ве зе;
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе;
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по
на ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, 
пра ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме
но и пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за 
(нпр. кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за 
и сл.).

Садржаји
Наурокенельзяразговаривать.Наурокеможно задаватьво
просы.
Сегодняядолжен/должназаниматься.Мненужнопрочитать
книгудочетверга.Собакунадокормитькаждыйдень.Извини
те,можновойти?Да,можно.Нет,нельзя.Куритьзапрещено!
Запрещенокормитьживотных!

Без лич не ре че ни це с пре ди ка ти ви ма: надо, нельзя, нужно, мо
жно.
Да тив лич них за ме ни ца и име ни ца.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола.
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Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност;
– пи та и ка же шта не ко има/не ма и чи је је не што;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма се 
го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи та ња 
у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње на њих.

Садржаји
Уменяестьсобака.МоюсобакузовутБобик.Уменянетмо
бильника. У кого есть сестра/брат? Это твоя собака? Нет,
немоя.Этособакамоегодруга.Да,моя.Унихвголоветолько
компьютеры.Этодомбабушки.
Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ген.личнихзаме
ница и име ни ца (уменя,умамы); име ни ца + име ни ца у ге ни ти ву 
(домпапы). 
Оп шта не га ци ја (нетине).
По себ на не га ци ја (Немоясобака).
При свој не за ме ни це.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи; однос пре
ма својој и туђој имовини.

Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња;
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју; раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и 
ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, до па да њу и не до па да њу (те
ле фон ски раз го вор, ин тер вју, оби чан раз го вор са при ја те љи ма у 
шко ли и сл.); усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да
ња и не до па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо
би ји ма, до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви
ђа ју/не сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. 
ко ли ки број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, 
те нис и сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
Утебяестьхобби?Какоеутебяхобби?Яинтересуюсьмодели
рованием.Делаюмакетыракетикосмическихкораблей.Яращу
кактусы.Яинтересуюсьплаванием.Умеюплаватьбрассомина
спине.Мнененравястязимниевидыспорта.Люблюкататьсяна
санках.Нелюблюкататьсяналыжах.Мойлюбимыйспорт–тен
нис.Мнеинтересносмотретьтеннис.Чемтыинтересуешься?
Дети,скольковаслюбитигратьвфутбол?Скольковбаскетбол?

Гла го ли заниматься,интересоватьсячем.
Без лич на упо тре ба гла го ла нравиться.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).

Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
Чтотыдумаешьнаэтутему?Пожалуйста,расскажимнеоб
этойкниге!Онаинтересная?Да,мнекнигаоченьпонравилась.
Нет,неинтересная.Довольноскучная.Да,ясогласен/согласна.
Нет,несогласен/согласна.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
Крат ки об ли ци при де ва согласен/согласна/согласны.
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че га;
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но ста ви ја 
је зич ка сред ства;
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта;
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.)
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и сл..

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи …); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
Сколькомальчиков,сколькодевочеквклассе?Вклассе12мальчи
кови15девочек.Сколькотебелет?Мне15лет.Которыйчас?
ПятьчасоведвеминутыУнасвшколеестьгардероб.УВикто
ранетсобаки.Естьмолоковхолодильнике?Нет,молоканет,но
кефиресть.Сколькостоитклубника?150рублейзакилограмм.
Списокпокупокпродуктов:килограмммуки,двакилограммаса
хара,300граммветчины,200граммсыра,2пакетамолока.Мне,
пожалуйста,борщикотлету.Амнесупимакароныссыром.По
жалуйста,яхочузаказатькофеиапельсиновыйсок.Амне,по
жалуйста,компот.Сколькоснас?Свас300рублей.

Упит не за ме ни це и при ло зи.
Основ ни бро је ви до 1000. 
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
Им пе ра тив фре квент них гла го ла.
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локалне 
мерне јединице, намирнице и јела специфични за циљну културу.
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ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них 

ин фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем 
дру штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де;
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства;
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де;
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.)

Садржаји
Salut!Bonjour!Bonsoir!Bonnenuit!
Bonjour,Monsieur.Aurevoir,Madame.
Ademain.Abientôt.Atoutàl’heure.Aplustard.Jem’appelleMili
ca.Moi,c’estMarko.Tut’appellescomment?
Comment t’appellestu? J’habiteàKragujevac, enSerbie.Tuhabi
tesoù?
C’estquoi,tonnom/tonadresse?
Commentallezvous?Commentvastu?
Jevaisbien,etvous/ettoi?Çava,ettoi?Quiestce?Comments’ap
pelletelle?J’aionzeans.Ettoi,tuasquelâge?Çac’estmonfrère.
Tuconnaismacousine?Non,jenelaconnaispas.
 (Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; 
имена, презимена и надимци; адреса; формално и нефор
мално представљање; степени сродства и родбински односи; 
нумерисање спратова.

Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста;
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
Mameilleureamies’appelleIvana:elleestpetiteetblonde.Ellea
lescheveuxblondset lesyeuxmarron.Elleest sportive.Sylvieest
plus grande que sa sœur.Nous sommes plus rapides que vous. Le
chiendemonvoisinestgrand
etnoir.C’estunchiencalmeetgentil.
J’ai un nouveau portable.C’est un apareil trèsmoderne.C’est le
modèlede ladernièregénération.Parisest laplusgrandevillede
France. A Paris il y a beaucoup de monuments, célèbres dans le
mondeentier.

Опи сни при де ви: род, број и ме сто.
По ре ђе ње при де ва (plusgrand,meilleur).
Пре зен та ти ви (c’est/cesont...)
Пре зент фре квент них гла го ла, ра чу на ју ћи и по врат не.
(Интер)културнисадржаји:градови, села, природна станишта; 
биљни и животињски свет.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих
– упу ти јед но ста ван пред лог
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге;
усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га и уче
шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про сла ву/
жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак тив
ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
Tuaimeraisalleraucinémaavecmoi?Vienschezmoiaprèsl’école.
Onjoueensembledanslacourderécré?Oui,c’estunebonneidée!
Oui,avecplaisir.
Désolée,jenepeuxpas.Jesuisoccupée.
Jet’inviteàmaboum.C’estsamedisoirà20heures,chezmoi.

Пи та ње ин то на ци јом.
Им пе ра тив.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
За ме ни ца on. 
Пре зен та ти ви (c’est/cesont...)
Пре зент фре квент них не пра вил них гла го ла.
 (Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива.
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Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих,
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве;
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње;
– за хва ли и из ви не се на јед но ста ван на чин;
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну
ди по моћ, услу га, оба ве ште ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње
ње, за хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, 
упу ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва
ње же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
Tupeuxm’aider,s’il teplaît?Onmet la tableensemble?Madame,
estce que je peux aller aux toilettes?Pourriezvousme dire où se
trouve…?Tuviensvoirunfilmchezmoi?Voilà.Mercipourtonin
vitation!Jet’enprie.Oui,pourquoipas?Leconcoursauralieudi
mancheà15heures.Nepartezpassansmoi!Estcequetupourrais
meprêtertonportable?Tuveuxmedonnertonnumérodetéléphone?

Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
За ме ни ца on. 
Фу тур пр ви.
Пре зен та ти ви (voilà)
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње;
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.);

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Il faut faireattention.Appuyezsur lebouton.Composez lenuméro
16etattendez lesignalsonore.Cliquezsur l’émoticone!Lancez le
ballonetcourezvite!Commentçamarche?
Coupezlespommesenmorceaux.Ilfautmettredubeurre.

Им пе ра тив.
Пар ти тив ни члан (du/dela/del’/des).
Пи та ња са упит ним ре чи ма (comment).
Основ ни бро је ви до 100, сто ти не до 1000.
Кон струк ци ја ilfaut са ин фи ни ти вом.
(Интер)културнисадржаји:традиционалне/омиљене врсте јела.

Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го во ри на њу;
– упу ти при год ну че стит ку;
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји
PourNoëlondécorelesapinetonoffredescadeaux.Nousmange
onsde labûcheedde ladindeauxmarrons.Ondit:JoyeuxNoël!
PourlafêteduNouvelAnonfaitdesfeuxd’artificedanstoutesles
villesdeFrance.Ondit:Bonneannée!Merci,àtoi/àvousaussi!A
vousdemême!Dansmonpaysoncélèbre...Mafêtepréféréeest...
Bonanniversaire!Félicitations!Jesuiscontentepourtoi!
За ме ни ца on. 
Уз вич не ре че ни це.
Пре зент фре квент них гла го ла.
(Интер)културнисадржаји:значајни празници и догађаји и на
чин обележавања/прославе; честитање.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју;
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка за у ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
Tuhabitesdansunappartementoudansunemaison?J’habiteau
premier étage, dans un petit appartement. Ma soeur ne va pas à
l’école,elleacinqans.Qu’estcequetufaisledimanche?Aquelle
heuretutelèves?Ellenefaitjamaisleménage.J’aidemongrand
pèreàlaverlavoiture.QuandleCarnavaldeNiceatillieu?C’est
moiquidonneàmangerauchat.Cematin,nouspartonsenvacan
ces.Jefaismesdevoirsmaintenant,jenepeuxpassortir.Jeprends
toujoursmadouchelesoir.Jeparletroislangues.Jesuisbon/bonne
enmaths.

Пред ло зи.
Са же ти члан (au,du).
Члан ис пред име на да на.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
Пи та ња са упит ним ре чи ма (que,quel,quand).
Ред ни бро је ви до 20.
При ло зи за вре ме (maintenant,toujours).
Пре зент фре квент них гла го ла.
(Интер)културни садржаји: по ро дич ни жи вот; жи вот у шко
ли – на став не и ван на став не ак тив но сти; рас пу сти и пу то ва ња.
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Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти;
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло
сти;
– опи ше не ки исто риј ски до га ђај, исто риј ску лич ност и сл.;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти; усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо
соб но сти у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја 
про је ка та о исто риј ским до га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
Où étaistu samedi dernier à huit heures? J’étais chezmoi. Tu as
regardé la télé hier soir?Oui, j’ai regardé un dessin animé./Non,
jen’aimepasbeaucouplatélé.Jesuisalléeàlapiscinelundima
tin.Oùastupassétesvacances?Commentavezvousvoyagé?No
us avons visitéParis pendant les vacances d’été.Nous avons pris
l’avion.Vous vous êtes bienamusés?Oui, c’était super.Monpetit
frère s’est ennuyé, il voulait visiter le Disneyland. Quand j’avais
cinqans,jesavaisdéjànager!

Сло же ни пер фект.
Им пер фект.
Пи та ње ин то на ци јом.
Пи та ња са упит ним ре чи ма (où,comment).
Не га ци ја (ne/n’...pas).
(Интер)културни садржаји: исто риј ски до га ђа ји и от кри ћа; 
ва жни је лич но сти из про шло сти (исто риј ске лич но сти, пи сци, 
књи жев ни це, на уч ни ци/е, умет ни ци/е, и сл).

Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих;
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма;
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.).

Садржаји
Plus tard, j’aimerais devenir ingénieur. Il veut sortir avec ses co
pains.Jevaisfairemesdevoirscetaprèsmidi.Qu’estcequetuvas
fairedimanchesoir?Mesparentsvontvoirleursamis,alorsjevais
joueràPokémonsurmonordinateur.
Бли ски фу тур.
Кон ди ци о нал гла го ла aimer. 
Пи та ња са упит ним ре чи ма (que).
При свој ни при де ви.
(Интер)културнисадржаји:свакодневни живот и разонода; по
родични односи.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма;
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа
њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем по
тре ба; пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме
но и пи са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
J’aichaud/froid/faim/soif/sommeil.Enlève/Metstonpull.Prendsdu
painetdufromage.Ilyadesjusdefruits,serstoi.Noussommesto
usfatigués.Onpourraitsecoucher.Jesuiscontent/edetevoir.Oh,
queldommage!Jesuisdésolée!

Им пе ра тив.
Кон ди ци о нал гла го ла pouvoir.
Пар ти тив ни члан (du/dela/del’/des).
Пре зен та ти ви (ilya).
Пре зент фре квент них гла го ла, ра чу на ју ћи и по врат не.
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих;
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма;
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
Oùse trouve labibliothèque, s’il vousplait?Première rueàdroi
te,puisdeuxièmeàgauche.C’estlachambredetonfrère?Non,sa
chambreestàcôtédelasalledebains.Qu’estcequ’ilyaderrière
lefauteuil?Tonlivreestsouslatable.Oùestelle?Al’école?Non,
ausupermarché/parc/àlaboulangerie.CombienmesurelaTourEif
fel?Cetterivièreestprofonde?Oui,:elleatroismètresdeprofon
deur.L’éléphantestplusgrosquel’hippopotame.Labaleinebleue
estleplusgrandanimaldelaplanète.Mavillesetrouveausudde
laSerbie.
Пи та ње ин то на ци јом.
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; природа.
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Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту;
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти;
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о 
вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка
ма и кли мат ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; 
из ра да и пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре
ђи ва ње кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло
ви ма јед не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.).

Садржаји
Quelleheureestil?Ilestcinqheures/ilestmidi.Ilestdeuxheureset
demie.Ilestdixheuresetquart.Ilestonzeheuresmoinslequart/dix.
Jesuisnéele12janvier.IlestnélejourdeNoël.ChristopheColomb
adécouvertl’Amériqueen1492/au15èmesiècle.Queltempsfaitil?Il
faitfroid/chaud/beau.Ilafaitbeauhier?Non,ilaplu.Ilyavaitdu
vent/desnuages/dubrouillard.D’habitude,ilfaitchaudaumoisde
juin.Ilpleut/neigebeaucoupcethiver.

Основ ни бро је ви до 100, сто ти не до 1000.
Пи та ње ин то на ци јом.
Пи та ња са упит ним ре чи ма (quel).
Од ре ђе ни члан ис пред да ту ма (le12janvier).
Уни пер со нал не кон струк ци је (ilest,ilfait...).
(Интер)културнисадржаји:климатски услови.

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба
ве зе;
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе;
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по на
ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, пра
ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме но и 
пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за (нпр. 
кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за и сл.).

Садржаји
N’oubliepastonportable.Vousnepouvezpasvousasseoirici,cet
teplaceestoccupée.Onpeut se servirdesonportableenclasse?
Non,c’estinterdit!Ecrivezaustylo.Lesélèvesdecetteécoleportent
l’uniforme.Jedoisrévisermescoursd’histoireaujourd’hui.Ilfaut
nourrirlechatdeuxfoisparjour.

Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
Кон струк ци ја ilfaut са ин фи ни ти вом.
По ка зни при де ви (ce/cet/cet te/ces).
Пре зен та ти ви (c’est/cesont...).
(Интер)културнисадржаји:по на ша ње на јав ним ме сти ма; зна
че ње зна ко ва и сим бо ла.

Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност;
– пи та и ка же шта не ко има/не ма и чи је је не што;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма се 
го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи та ња 
у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње на њих.

Садржаји
C’esttonchien?Non,ilestàPierre.Aquiestcettetrousse?Amoi!
C’est la maison de Philippe et de Sara. Ce ballon est à ce petit
garçon.C’estlavoituredemesparents.Cen’estpasàtoi.Cen’est
pastacarte,c’estcelledeSophie.Minan’apasdeparapluie.

Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
При свој ни при де ви.
Кон струк ци је за из ра жа ва ње при па да ња (àmoi,àtoi,àPierre,àqui).
Пре зен та ти ви (c’est/cesont...)
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи; однос пре
ма својој и туђој имовини.

Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња;
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју; раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и 
ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, до па да њу и не до па да њу (те
ле фон ски раз го вор, ин тер вју, оби чан раз го вор са при ја те љи ма у 
шко ли и сл.); усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да
ња и не до па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо
би ји ма, до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви
ђа ју/не сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. 
ко ли ки број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, 
те нис и сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
La natationma plait beaucoup.Quel est ton sport préféré? Je ne
suispastrèssportif.Masoeurfaitdutennis,elleesttrèsdouée.Tu
asunhobby?Oui,jecollectionnelesbadges.Sophieadoredanser.
Tuaimesladanse,toi?Laplupartdesgarçonsjouentaufoot.Mais
moi,jepréfèrelire/lalecture.
Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
При ло зи за ко ли чи ну (beaucoup,très).
Пре зент фре квент них гла го ла, ра чу на ју ћи и по врат не.
(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).
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Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
Qu’estcequetupensesde...?Tuaimescegroupe?S’ilteplait,dis
moisi...Tuesd’accordavecmoi?Pastoutàfait...Oui,jesuistoutà
faitd’accord.Tuasraison.Exactement!C’estvrai/cen’estpasvrai!
Çanemeplaitpas,jetrouveçaennuyeux.

Пи та ње ин то на ци јом.
Пре зен та ти ви (c’est/cesont...).
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че
га;
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но став ни ја 
је зич ка сред ства;
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта;
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.);
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и 
сл.;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи…); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
Combienyatild’élèvesdanstaclasse?Nous,onest25.Combien
delaitfautilpourcegateau?Yatildubeurredanslefrigo?Non,
iln’yenaplus.Ilfaut200gdesucre.Achèteunkilod’oranges.Il
n’y a pas de sel. Je voudrais deux cents grammes de jambon, s’il
vousplait.Estcequejepourraisavoiruncroissant,s’ilvousplait?
Voicivotrejambon,celafaitcinqeuros.Listedescourses:pain,sel,
lait,beurre,chocolat.
C’estunlivredecentpages.J’habiteausixièmeétage.

Основ ни бро је ви до 100, сто ти не до 1000.
Ред ни бро је ви до 20.
Пар ти тив но de.
Пре зен та ти ви (c’est,voilà).
Кон ди ци о нал гла го ла pouvoir и vouloir).
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локалне 
мерне јединице, намирнице и јела специфични за циљну култу
ру.

ШПАНСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње и пред ста вља ње се бе и 
дру гих и тра же ње/да ва ње основ них 

ин фор ма ци ја о се би и дру ги ма у ши рем 
дру штве ном кон тек сту

– раз у ме кра ће тек сто ве ко ји се од но се на по здра вља ње, пред ста
вља ње и тра же ње/да ва ње ин фор ма ци ја лич не при ро де;
– по здра ви и от по здра ви, пред ста ви се бе и дру гог ко ри сте ћи јед
но став на је зич ка сред ства;
– по ста ви и од го во ри на јед но став ни ја пи та ња лич не при ро де;
– у не ко ли ко ве за них ис ка за са оп шти ин фор ма ци је о се би и дру
ги ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих, јед но став ни јих тек сто ва ко ји се од
но се на да те ко му ни ка тив не си ту а ци је (ди ја ло зи, на ра тив ни 
тек сто ви, фор му ла ри и сл.); ре а го ва ње на усме ни или пи са ни 
им пулс са го вор ни ка (на став ни ка, вр шња ка и сл.) и ини ци ра ње 
ко му ни ка ци је; усме но и писaно да ва ње ин фор ма ци ја о се би и 
тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о дру ги ма (СМС, имејл, фор му
ла ри, члан ске кар те, опис фо то гра фи је и сл.).

Садржаји
¡Hola¡¿Quétal?
¡Buenosdías!
¡Buenastardes!
¡Buenasnoches!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Hastaluego!
–¿Cómoestás?–Bien,gracias.¿Ytú?
–Hola,soyMaría.¿Ytú?
–SoyRodrigo.Encantado.Esteesmiamigo.SellamaJuan.
–¿Cómotellamas?–Mellamo...Soy...
–¿Dedóndeeres?–Soyde...
¿Cómotellamas?¿Dedóndeeres?¿Quéidiomashablas?¿Dónde
vives?
Buenas tardes,me llamoMaría.Tengoonceaños.Estoyenquinto
curso.SoydeSerbia.Habloserbioeinglés.Aprendoespañol.
–¿Quiénes? (mostrando la foto)–Estaesmihermana.Se llama
Silvia.
EsteesseñorRodríguez.Esprofesor.Esespañol.
(Интер)културнисадржаји: устаљена правила учтивости; фор
мално и неформално представљање; титуле уз презимена особа 
(señor, señora); степени сродства и родбински односи; земље 
шпанског говорног подручја.
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Опи си ва ње ка рак те ри сти ка жи вих би ћа, 
пред ме та, по ја ва и ме ста

– раз у ме јед но став ни ји опис осо ба, би ља ка, жи во ти ња, пред ме
та, појaва или ме ста;
– упо ре ди и опи ше ка рак те ри сти ке жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва 
и ме ста, ко ри сте ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих опи са жи вих би ћа, пред ме
та, по ја ва и ме ста и њи хо вог по ре ђе ња; усме но и пи са но опи
си ва ње/по ре ђе ње жи вих би ћа, пред ме та, по ја ва и ме ста; из ра да 
и пре зен та ци ја про је ка та (по сте ра, стри по ва, ППТа, крат ких 
аудио/ви део за пи са, ра дио еми си ја и слич но).

Садржаји
Estees…Sellama…Tienepelorubioyojososcuros.Esalto…
Llevapantalonesnegrosyunacamisetablanca.
(mostrando la foto)Estaesmi familia.Mihermanose llama…Es
mayor/menorqueyo.Tiene…años.
PepeesdeMadrid.EslacapitaldeEspaña.Esunaciudadgrande
einteresante.

Лич не за ме ни це
Упит не ре чи (qué,quién/es,cómo,dedónde).
При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
При свој ни при де ви (уз име ни це за озна ча ва ње срод ства).
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан.
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли и не
пра вил ни гла гол tener).
(Интер)културнисадржаји:кул ту ра ста но ва ња; ге о граф ске ка
рак те ри си ти ке Шпа ни је; биљ ни и жи во тињ ски свет.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме јед но став ни је пред ло ге и од го во ри на њих;
– упу ти јед но ста ван пред лог;
– пружи одговарајући изговор или одговарајуће оправдање;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње једноставниjих тек сто ва ко ји са др же пред
ло ге;
усме но и пи са но пре го ва ра ње и до го ва ра ње око пред ло га и уче
шћа у за јед нич кој ак тив но сти; пи са ње по зив ни це за про сла ву/
жур ку или имеј ла/СМСа ко јим се уго ва ра за јед нич ка ак тив
ност; при хва та ње/од би ја ње пред ло га, усме но или пи са но, уз 
по што ва ње основ них нор ми уч ти во сти и да ва ње од го ва ра ју ћег 
оправ да ња/из го во ра.

Садржаји
¡Adelante! Nos sentamos y trabajamos. ¡Sentaos! ¡Apagad los
móviles!
Pasamosaltemados.Empezamosconlaactividaduno.¡Escuchad
lacanción!Másdespacio/alto,porfavor.
¿Puedesrepetir?
Cantamosjuntos.Lee,porfavor.
–¿Quieressalir?–Sí./Nopuedo.
–¿Jugamosalascartas?–Vale.
–¿Puedesveniramicumpleaños?–Sí.
–¿Vamosalcine?–Nopuedo,losiento.Tengomuchatarea./Voyal
cumpleañosdemiprimo.
¡Miramoselpartido!

Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли и не
пра вил ни гла го ли ir,querer,poder,deber)
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег
Им пе ра тив за дру го ли це нај фре квент ни јих пра вил них гла го ла
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи 
 (Интер)културни садржаји: прикладно позивање и 
прихватање/одбијање позива; типичне активности разоноде за 
узраст.

Из ра жа ва ње мол би, зах те ва, оба ве ште ња, 
из ви ње ња, и за хвал но сти

– раз у ме и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти јед но став не мол бе и зах те ве;
– за тра жи и пру жи крат ко оба ве ште ње;
– за хва ли и из ви не се на јед но ста ван на чин;
– са оп шти крат ку по ру ку (те ле фон ски раз го вор, ди ја лог ужи во, 
СМС, пи смо, имејл) ко јом се за хва љу је.

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих ис ка за ко ји ма се тра жи/ну
ди по моћ, услу га, оба ве ште ње или се из ра жа ва же ља, из ви ње
ње, за хвал ност; усме но и пи са но тра же ње и да ва ње оба ве ште ња, 
упу ћи ва ње мол бе за по моћ/услу гу и ре а го ва ње на њу, из ра жа ва
ње же ља, из ви ње ња и за хвал но сти.

Садржаји
–¿Puedesrepetir?/¿Puederepetir?
–Sí.Claro.–Gracias./Muchasgracias.
–¿Medasunlápiz?–Sí,sí.
–¿Meleesesecuento?–Sí.
–¿Meprestasellibro?–Sí,claro.
–¿Quierestomaralgo?–Unzumo,porfavor.
–¿Puedoentrar?–Sí./No,losiento./No.Perdón.
–¿PuedohablarconSilvia,porfavor?–Sí,claro.
Мо дал ни гла го ли (querer,poder,deber)
(Интер)културни садржаји: правила учтиве комуникације, 
прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; позајмљи
вање и враћање позајмљеног.



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 67

Раз у ме ва ње и да ва ње упут ста ва 

– раз у ме и сле ди јед но став ни ја упут ства у ве зи с уоби ча је ним 
си ту а ци ја ма из сва ко днев ног жи во та (пра ви ла игре, ре цепт за 
при пре ма ње не ког је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком без ње;
– да јед но став на упут ства (нпр. мо же да опи ше ка ко се не што 
ко ри сти/пра ви, на пи ше ре цепт и сл.);

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње тек сто ва ко ји са др же јед но став ни ја упут ства 
(нпр. за ком пју тер ску или обич ну игру, упо тре бу апа ра та, ре цепт 
за пра вље ње је ла и сл.) са ви зу ел ном по др шком и без ње; усме но 
и пи са но да ва ње упут ста ва.

Садржаји
Escribirlatareaparaelviernes.
Abrelacaja.Buscalainstrucción.Leeeltexto.
Prepararlatortillaespañola.Pelarlaspatatas.Cortarlaspatatas
entrozosfinos.Freírlaspatatasenaceitedeoliva.Romperloshue
vos.Mezclarloshuevosconlaspatatas.Ponersal…

Ин фи ни тив у функ ци ји за по вед ног на чи на.
Им пе ра тив за дру го ли це нај фре квент ни јих пра вил них гла го ла 
(ре цеп тив но).
(Интер)културни садржаји: традиционалне/омиљене врсте 
јела.

Опи си ва ње и че сти та ње пра зни ка, ро ђен
да на и зна чај них до га ђа ја, че сти та ње на 

успе ху и из ра жа ва ње жа ље ња

– раз у ме че стит ку и од го во ри на њу;
– упу ти при год ну че стит ку;
– раз у ме и, при ме њу ју ћи јед но став ни ја је зич ка сред ства, опи ше 
на чин про сла ве ро ђен да на, пра зни ка и ва жних до га ђа ја;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ко ји ма се опи су
ју и че сти та ју пра зни ци, ро ђен да ни и зна чај ни до га ђа ји; опи
си ва ње пра зни ка, ро ђен да на и зна чај них до га ђа ја; ре а го ва ње 
на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном об ли ку; упу ћи ва ње 
при год них че стит ки у усме ном и пи са ном об ли ку; из ра да и пре
зен та ци ја про је ка та у ве зи са про сла вом пра зни ка, ро ђен да на и 
зна чај них до га ђа ја.

Садржаји
¡Felizcumpleaños!¡Felizcumple!Gracias.
¡Felicesfiestas!Atitambién.
TedeseofelizNavidadyprósperoAñoNuevo.
EnMéxico,elcumpleañossecelebramedianteunafiestaconami
gos.Enella,escostumbreentregarregalosalanfitrionoalaanfitri
ona.Normalmentehayunatartaconvelas,elmismonúmerocomo
losañoscumplidos.Elcumpeañeroolacumpleañerasoplalasvelas
ylosinvitadoscantanunacancióndecumpleaños.Estípicoromper
unapiñatallenadeconfites,dulcesypequeñosjuguetes.

Са да шње вре ме фре квент них гла го ла.
Без лич но se (seimpersonal) за опис оп штих рад њи (ре цеп тив но).
При ло зи и при ло шки из ра зи за вре ме: siempre, amenudo, nun
ca…
(Интер)културнисадржаји:значајни празници и догађаји и на
чин обележавања/прославе; честитање.

Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
са да шњо сти 

– раз у ме јед но став ни је тек сто ве у ко ји ма се опи су ју стал не, 
уоби ча је не и тре нут не рад ње и спо соб но сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је ко је се од но се на да ту; ко му ни ка тив ну 
си ту а ци ју
– опи ше стал не, уоби ча је не и тре нут не до га ђа је/ак тив но сти и 
спо соб но сти ко ри сте ћи не ко ли ко ве за них ис ка за;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и раз ме њи ва ње ис ка за у ве зи са стал
ним, уоби ча је ним и тре нут ним до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо
соб но сти ма; усме но и пи са но опи си ва ње стал них, уоби ча је них и 
тре нут них до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти (раз го вор ужи во 
или пу тем те ле фо на, раз глед ни ца, СМС по ру ка, имејл и сл.).

Садржаји
–¿Cómoestudíatípico?
Medespiertoalas7.Desayunoloschurrosconleche.Voyaescuela.
Duermolasiestadespuésdelasclases.Hagomistareasyjuegocon
mihermana.Meacuestoalas9.
Practicofútbollossábados.
Tengoclasesdeespañolloslunesymiércoles/todosloslunes.
Soybuenaenmatemáticas.

Са да шње вре ме
При ло зи и при ло шки из ра зи за вре ме: hoy,amenudo,aveces,ra
ravez,nunca,todoslosdías/miércoles…
Ред ни бро је ви (1–20)
Пред ло зи
(Интер)културнисадржаји:породични живот; живот у школи 
– наставне и ваннаставне активности; распусти и путовања.
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Опи си ва ње до га ђа ја и спо соб но сти у 
про шло сти

– раз у ме кра ће тек сто ве у ко ји ма се опи су ју до га ђа ји и спо соб
но сти у про шло сти;
– раз ме ни ин фор ма ци је у ве зи са до га ђа ји ма и спо соб но сти ма 
у про шло сти;
– опи ше у не ко ли ко кра ћих, ве за них ис ка за до га ђај у про шло
сти;
– опише неки историјски догађај, историјску личност и сл.; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са и усме но и пи са но раз ме њи ва ње ис
ка за у ве зи са до га ђа ји ма/ак тив но сти ма и спо соб но сти ма у про
шло сти;
усме но и пи са но опи си ва ње до га ђа ја/ак тив но сти и спо соб но сти 
у про шло сти; из ра да и пре зен та ци ја 
про је ка та о исто риј ским до га ђа ји ма, лич но сти ма и сл.

Садржаји
–¿Quéhashechohoy?–Mehelenvatnadoalas8.Hetrabajadoen
mitarea.Nohepodidoacabarconelproyectodelespañol.Tenemos
quehacerunapresentaciónsobreCristóbalColón.
CristóbalColóndescubreAméricasen1492.Esuneventomuyim
portanteporqueloseuropeosseponenencontactoconlosindios.

Про шло вре ме гла го ла са пра вил ним, пар ти ци пом (Pretéritoper
fecto) 
При ло зи и при ло шки из ра зи за вре ме
Ин ди ка тив пре зен та за из ра жа ва ње про шлих до га ђа ја
(Интер)културни садржаји: исто риј ски до га ђа ји и от кри ћа; 
ва жни је лич но сти из про шло сти (исто риј ске лич но сти, пи сци, 
књи жев ни це, на уч ни ци/е, умет ни ци/е, и сл).

Ис ка зи ва ње же ља, пла но ва и на ме ра

– раз у ме же ље пла но ве и на ме ре и ре а гу је на њих;
– раз ме ни јед но став не ис ка зе у ве зи са сво јим и ту ђим же ља ма, 
пла но ви ма и на ме ра ма;
– саопшти шта он/она или неко други жели, планира, намерава;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са же ља ма, пла но ви
ма и на ме ра ма; усме но и пи са но до го ва ра ње о же ља ма, пла но
ви ма и на ме ра ма (те ле фон ски раз го вор, раз го вор ужи во, СМС, 
имејл и сл.).

Садржаји
–¿Quévasahacerelpróximofindesemana?–Voyalapiscinacon
mihermana.¿Quieresir?
–Sí,conmuchogusto.¿InvitamosaAnatambién?
–Sí,claro.Lovamosapasarmuybien.

Упо тре ба са да шњег вре ме на за из ра жа ва ње пла но ва и на ме ра.
Гла гол ска пе ри фра за ira+infintivo за из ра жа ва ње пла но ва и на
ме ра.
(Интер)културнисадржаји:сва ко днев ни жи вот и ра зо но да; по
ро дич ни од но си.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме и ре а гу је на сва ко днев не из ра зе у ве зи са не по сред ним 
и кон крет ним по тре ба ма, осе ти ма и осе ћа њи ма;
– из ра зи, основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња јед но став ни јим је
зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма и осе
ћа њи ма; усме но и пи са но до го ва ра ње у ве зи са за до во ља ва њем 
по тре ба;
пред ла га ње ре ше ња у ве зи са осе ти ма и по тре ба ма; усме но и пи
са но ис ка зи ва ње, сво јих осе ћа ња и ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
–Tengomuchahambre/sed…–Yotambién.¿Quierescomer/tomar
algo?
–Notengohambre/sed…–Yotampoco./Yosí.
–Tengofrío.–¿Cierrolaventana?
–Tengocalor.–Abrelaventana.

Им пе ра тив (дру го ли це јед ни не)
При ло зи за на чин (mucho)
También,tampoco
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација;употреба 
емотикона, невербално изражавање потреба, осета и осећања.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на 

– раз у ме јед но став ни ја пи та ња и од го во ри на њих;
– раз у ме оба ве ште ња о про сто ру и ве ли чи на ма;
– опи ше спе ци фич ни је про стор не од но се и ве ли чи не јед но став
ним, ве за ним ис ка зи ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ве зи са спе ци фич ни јим 
про стор ним од но си ма и ве ли чи на ма; усме но и пи са но раз ме њи
ва ње ин фор ма ци ја у ве зи са про стор ним од но си ма и ве ли чи на
ма; усме но и пи са но опи си ва ње про стор них од но са и ве ли чи на.

Садржаји
–¿Dóndeestáelsupermercado?–Estáenlacalle50,al ladodel
teatro.
–¿Sabedóndeseencuentra la librería?–Sí,claro.Estáenelse
gundopisoala izquiera.Estáentreelauladebiologíaysalónde
profesores.
–¿Hayparquesentubarrio?–Sí,hay./(No),nohay.
Hayunlibroenlamesa.Debajodelamesaestáunamochilla.
Hay/nohayárbolesenlaplaza.

Фре квент ни пред ло зи (нпр. a,en, sobre,debajode,al lado,a la
izquierda...)
Hay/Está,están
Ira,estaren,venirde
(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан изглед 
школског и стамбеног простора; природа.
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Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме, тра жи и да је јед но став ни ја оба ве ште ња о хро но ло
шком вре ме ну и ме те о ро ло шким при ли ка ма у ши рем ко му ни ка
тив ном кон тек сту;
– опи ше днев ни/не дељ ни рас по ред ак тив но сти;
– опи ше ме те о ро ло шке при ли ке и кли мат ске усло ве у сво јој зе
мљи и јед ној од зе ма ља циљ не кул ту ре јед но став ним је зич ким 
сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са хро но
ло шким вре ме ном, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат ским 
усло ви ма;
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де
ша ва ња не ке ак тив но сти, ме те о ро ло шким при ли ка ма и кли мат
ским усло ви ма у ши рем ко му ни ка тив ном кон тек сту; из ра да и 
пре зен та ци ја про је ка та (нпр. о ча сов ним зо на ма, упо ре ђи ва ње 
кли мат ских усло ва у сво јој зе мљи са кли мат ским усло ви ма јед
не од зе ма ља циљ не кул ту ре и сл.).

Садржаји
Hoyesjueves,13deocubrede2018.
Micumpleañosesel8dejulio.
¿Quétiempohacehoy?Hacesol/frío/calor...Llueve.Nieva.
–¿CuándovasaEspaña?–Enjulio.
–¿Quéhoraes?–Sonlasdos./Sonlasdosymedia.
–¿Cuándoempiezalaclase?–Alas9ycuarto.
Enmiciudad,enveranohacecalor.Nolluevemucho...
ElclimadeCubaestropical.Latemperaturapromediaesmásalta
queenSerbia…Haymássol.Nuncanieva.

Упо тре ба са да шњег вре ме на за бу ду ћу рад њу
Од ре ђе ни члан
При де ви. Род, број, сла га ње и по ре ђе ње.
Пред ло зи 
(Интер)културни садржаји: климатски услови у земљама 
шпанског говорног подручја.

Из ри ца ње до зво ла, за бра на, пра ви ла по
на ша ња и оба ве за

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је за бра не, сво је и ту ђе оба
ве зе;
– раз ме ни јед но став ни је ин фор ма ци је ко је се од но се на за бра не 
и пра ви ла по на ша ња у шко ли и на јав ном ме сту (у пре во зном 
сред ству, спорт ском цен тру, би о ско пу, зо о ло шком вр ту и сл.) као 
и на сво је и ту ђе оба ве зе;
– пред ста ви пра ви ла по на ша ња, за бра не и ли сту сво јих и ту ђих 
оба ве за ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа је зич ка сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са за бра на ма, пра ви ли ма по
на ша ња и оба ве за ма; по ста вља ње пи та ња у ве зи са за бра на ма, 
пра ви ли ма по на ша ња и оба ве за ма и од го ва ра ње на њих; усме
но и пи са но са оп шта ва ње за бра на, пра ви ла по на ша ња и оба ве за 
(нпр. кре и ра ње по сте ра са пра ви ли ма по на ша ња, спи ска оба ве за 
и сл.).

Садржаји
Sepuedesentar?–No,losiento.Estáocupado.
Prohibidotomarfotos.
Silencio
Prohibidotirarbasura
Prohibidotomarfotos/fotografías

Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње до зво ле, за бра не, пра ви ла по
на ша ња и оба ве зе.
 (Интер)културни садржаји: понашање на јавним местима; 
значење знакова и симбола.

Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на 
по се до ва ње и при пад ност;
– пита и каже шта неко има/нема и чије је нешто;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва с ис ка зи ма у ко ји ма 
се го во ри шта не ко има/не ма или чи је је не што; по ста вља ње пи
та ња у ве зи са да том ко му ни ка тив ном си ту а ци јом и од го ва ра ње 
на њих.

Садржаји
Estaesmifamilia.MihermanomenorsellamaJorge.Mihermana
esmayor,tiene16años.SunombreesSilvia.Esmiperro,Ringo...
–¿Dequiéneseste/aquellibro?–EsellibrodeJuan.Essulibro.
Juannotienelaentrada.Haperdidosuentrada.

Кон струк ци ја за ис ка зи ва ње при пад но сти
При свој ни при де ви 
По ка зни при де ви
Не га ци ја
Упит на ин то на ци ја
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи; однос пре
ма својој и туђој имовини.
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Из ра жа ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и 
не до па да ња 

– раз у ме и ре а гу је на јед но став ни је ис ка зе ко ји се од но се на опи
си ва ње ин те ре со ва ња, хо би ја и из ра жа ва ње до па да ња и не до па
да ња;
– опише своја и туђа интересовања и хобије и изрази допадање и 
недопадање уз једноставно образложење;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са не чи јим 
ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма и ства ри ма ко је во ли/не во ли, ко је 
му/joj се сви ђа ју/не сви ђа ју;
раз ме на ин фор ма ци ја о сво јим и ту ђим ин те ре со ва њи ма, хо би
ји ма, до па да њу и не до па да њу (те ле фон ски раз го вор, ин тер вју, 
оби чан раз го вор са при ја те љи ма у шко ли и сл.);
усме но и пи са но опи си ва ње ин те ре со ва ња, до па да ња и не до
па да ња (пи са ње имеј ла о лич ним ин те ре со ва њи ма, хо би ји ма, 
до па да њу и не до па да њу, ли сте ства ри ко је му/joj се сви ђа ју/не 
сви ђа ју и сл.); ис тра жи вач ке про јект не ак тив но сти (нпр. ко ли ки 
број уче ни ка у оде ље њу во ли/не во ли пли ва ње, ски ја ње, те нис и 
сл.) гра фич ко при ка зи ва ње и ту ма че ње ре зул та та.

Садржаји
Megustabailar.Megustamuchopasear.
–¿Tegustaelchocolate?–Sí./No.
Megustalamúsica.
Nomegustanlasdiscotecas.
Megusta/meencanta…
Mipelículapreferidaes…porque

Гла гол gustar
Лич на за ме ни ца за ин ди рект ни обје кат (COIme,te,le)
(Интер)културнисадржаји:ин те ре со ва ња, хо би ји, за ба ва, ра
зо но да, спорт и ре кре а ци ја; умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, му зи ка, филм).

Из ра жа ва ње ми шље ња (сла га ња и не
сла га ња)

– раз у ме и фор му ли ше јед но став ни је ис ка зе ко ји ма се тра жи ми
шље ње, из ра жа ва сла га ње/не сла га ње;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва у ве зи са тра же њем 
ми шље ња и из ра жа ва њем сла га ња/не сла га ња; усме но и пи са но 
тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња.

Садржаји
¿Teparece…?¿Entuopinión…?
Enmiopinión…Paramí…
Tienesrazón…Noestoydeacuerdo…

Из ра жа ва ње ми шље ња ин ди ка ти вом 
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости у комуникацији са вршњацима и одраслима.

Из ра жа ва ње ко ли чи не, бро је ва и це на

– раз у ме јед но став ни је из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну не че
га;
– пи та и ка же ко ли ко не че га има/не ма, ко ри сте ћи јед но став ни ја 
је зич ка сред ства;
– на јед но ста ван на чин за тра жи ар ти кле у про дав ни ци јед но
став ним из ра зи ма за ко ли чи ну, на ру чи је ло и/или пи ће у ре сто
ра ну и пи та/ка же/из ра чу на ко ли ко не што ко шта;
– са ста ви спи сак за ку по ви ну – на мир ни це и ко ли чи на на мир
ни ца (две век не хле ба, па кет те сте ни не, три кон зер ве ту ње ви не 
и сл.)
– из ра зи ко ли чи ну у ме ра ма – 100 gr ше ће ра, 300 gr бра шна и 
сл..

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став ни јих тек сто ва ко ји го во ре о ко ли
чи ни не че га; по ста вља ње пи та ња у ве зи с ко ли чи ном и од го ва ра
ње на њих, усме но и пи са но; слу ша ње и чи та ње тек сто ва на те ме 
по руџ би не у ре сто ра ну, ку по ви не, игра ње уло га (у ре сто ра ну, у 
про дав ни ци, у ку хи њи …); пи са ње спи ска за ку по ви ну; за пи си
ва ње и ра чу на ње це на.

Садржаји
¿Cuántas personas hay?Hay cuatro personas en el aula. No hay
nadie.
–¿Cuántosonlostomates?–Sondoscientosdínares.
–¿Quéquiere?–Necesitounpan,100gdejamón,unlitrodeleche.
–Aquítiene.–Gracias.
Tengomuchosamigos.
Tienenbastantesproblemas.
Tienepocastareas.

Бро је ви 1–1000.
Кван ти фи ка то риmucho,poco,bastante
Hay/nohay.
Од рич не за ме ни це nadie,nada.
Упит ни при дев cuánto/a/os/as
(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; локалне 
мерне јединице, намирнице и јела специфични за циљну културу.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Дру ги стра ни је зик
Срп ски је зик и књи жев ност
Срп ски као не ма тер њи је зик
Ма тер њи је зик

ТЕМАТСКЕОБЛАСТИУНАСТАВИСТРАНИХЈЕЗИКАЗАОСНОВНУШКОЛУ

Напомена:Тематскеобластисепрожимајуиистесуусвачетириразредадругогциклусаосновнешколе.Ауториуџбеникаина
ставнициобрађујуихускладусаинтересовањимаученикаиактуелнимзбивањимаусвету.

1) Лич ни иден ти тет 
2) По ро ди ца и уже дру штве но окру же ње (при ја те љи, ком ши је, на став ни ци итд.) 
3) Ге о граф ске осо бе но сти
4) Ста но ва ње – фор ме, на ви ке 
5) Жи ви свет – при ро да, љу бим ци, очу ва ње жи вот не сре ди не, еко ло шка свест 
6) Исто ри ја, вре мен ско ис ку ство и до жи вљај вре ме на (про шлост – са да шњост – бу дућ ност) 
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7) Шко ла, школ ски жи вот, школ ски си стем, обра зо ва ње и вас пи та ње 
8) Про фе си о нал ни жи вот (иза бра на – бу ду ћа стру ка), пла но ви ве за ни за бу ду ће за ни ма ње
9) Мла ди – де ца и омла ди на
10) Жи вот ни ци клу си 
11) Здра вље, хи ги је на, пре вен ти ва бо ле сти, ле че ње 
12) Емо ци је, љу бав, парт нер ски и дру ги ме ђу људ ски од но си
13) Тран спорт и пре во зна сред ства 
14) Кли ма и вре мен ске при ли ке 
15) На у ка и ис тра жи ва ња 
16) Умет ност (на ро чи то мо дер на књи жев ност за мла де; са вре ме на му зи ка) 
17) Ду хов ни жи вот; нор ме и вред но сти (етич ки и вер ски прин ци пи); ста во ви, сте ре о ти пи, пред ра су де, то ле ран ци ја и ем па ти ја; бри га 

о дру го ме 
18) Оби ча ји и тра ди ци ја, фол клор, про сла ве (ро ђен да ни, пра зни ци) 
19) Сло бод но вре ме – за ба ва, ра зо но да, хо би ји 
20) Ис хра на и га стро ном ске на ви ке 
21) Пу то ва ња 
22) Мо да и обла че ње 
23) Спорт 
24) Вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја, кон вен ци је по на ша ња и оп хо ђе ња 
25) Ме ди ји, ма сме ди ји, ин тер нет и дру штве не мре же 
26) Жи вот у ино стран ству, кон так ти са стран ци ма, ксе но фо би ја 

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је про грам пре ма по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка, 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле, тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же, као и ре сур се и мо гућ но сти 
ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да, са др жа ја и пре по ру че них је зич ких ак тив но сти у ко му ни ка тив ним си
ту а ци ја ма на став ник кре и ра свој го ди шњи (гло бал ни) план ра да на осно ву ко га ће ка сни је раз ви ти опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са
ни по обла сти ма, тј. ко му ни ка тив ним функ ци ја ма, усме ра ва ју на став ни ка да опе ра ци о на ли зу је ис хо де на ни воу јед не или ви ше на став них 
је ди ни ца. На став ник за сва ку област има де фи ни са не ис хо де и од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и при
пре ме ча са, де фи ни ше ис хо де има ју ћи у ви ду ни во по стиг ну ћа уче ни ка. То зна чи да ис хо де тре ба кла си фи ко ва ти од оних ко је би сви уче
ни ци тре ба ло да до стиг ну, пре ко оних ко је оства ру је ве ћи на па до оних ко је до сти же ма њи број уче ни ка са ви со ким сте пе ном по стиг ну ћа.

При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки мо гу лак ше и бр же оства ри ти, док је за ве ћи ну ис хо
да по треб но ви ше вре ме на, раз ли чи тих ак тив но сти и на чи на ра да. У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња ве о ма је ва жно има ти у ви ду да је 
уџ бе ник на став но сред ство ко је не од ре ђу је са др жа је пред ме та и за то се са др жа ји ма у уџ бе ни ку при сту па се лек тив но и у скла ду са пред
ви ђе ним ис хо ди ма. С об зи ром на то да уџ бе ник ни је је ди ни из вор зна ња, на став ник тре ба да упу ти уче ни ке на дру ге из во ре ин фор ми са ња 
и сти ца ња зна ња и ве шти на. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Ко му ни ка тив на на ста ва језик сма тра сред ством ко му ни ка ци је. Сто га је и про грам усме рен ка ис хо ди ма ко ји ука зу ју на то шта је 
уче ник у ко му ни ка ци ји у ста њу да раз у ме и про ду ку је. Та бе лар ни при каз на став ни ка по сте пе но во ди од ко му ни ка тив не функ ци је као 
обла сти, пре ко ак тив но сти ко је у на ста ви оспо со бља ва ју уче ни ка да ко му ни ци ра и ко ри сти је зик у сва ко днев ном жи во ту, у при ват ном, 
јав ном или обра зов ном до ме ну. При ме на овог при сту па у на ста ви стра них је зи ка за сни ва се на на сто ја њи ма да се до след но спро во де и 
при ме њу ју сле де ћи ста во ви:

– циљ ни је зик упо тре бља ва се у учи о ни ци у до бро осми шље ним кон тек сти ма од ин те ре са за уче ни ке, у при јат ној и опу ште ној ат
мос фе ри;

– го вор на став ни ка при ла го ђен је уз ра сту и зна њи ма уче ни ка;
– на став ник мо ра би ти си гу ран да је схва ће но зна че ње по ру ке укљу чу ју ћи ње не кул ту ро ло шке, вас пит не и со ци ја ли зи ра ју ће еле мен те;
– бит но је зна че ње је зич ке по ру ке;
– зна ња уче ни ка ме ре се ја сно од ре ђе ним ре ла тив ним кри те ри ју ми ма тач но сти и за то узор ни је из вор ни го вор ник;
– са ци љем да уна пре ди ква ли тет и обим је зич ког ма те ри ја ла, на ста ва се за сни ва и на со ци јал ној ин тер ак ци ји; рад у учи о ни ци и ван 

ње спро во ди се пу тем груп ног или ин ди ви ду ал ног ре ша ва ња про бле ма, по тра гом за ин фор ма ци ја ма из раз ли чи тих из во ра (ин тер нет, де
чи ји ча со пи си, про спек ти и аудио ма те ри јал) као и ре ша ва њем ма ње или ви ше сло же них за да та ка у ре ал ним и вир ту ел ним усло ви ма са 
ја сно од ре ђе ним кон тек стом, по ступ ком и ци љем;

– на став ник упу ћу је уче ни ке у за ко ни то сти усме ног и пи са ног ко да и њи хо вог ме ђу соб ног од но са;
– сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се ин дук тив ном ме то дом кроз ра зно вр сне кон тек сту а ли зо ва не при ме ре у скла ду са ни во ом, а без 

де таљ них гра ма тич ких об ја шње ња, осим, уко ли ко уче ни ци на њи ма не ин си сти ра ју, а њи хо во по зна ва ње се вред ну је и оце њу је на осно ву 
упо тре бе у од го ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту.

Ко му ни ка тив ноин тер ак тив ни при ступ у на ста ви стра них је зи ка укљу чу је и сле де ће ка те го ри је:
– усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче ство ва ње у дру штве ном чи ну;
– по и ма ње на став ног про гра ма као ди на мич не, за јед нич ки при пре мље не и при ла го ђе не ли сте за да та ка и ак тив но сти;
– на став ник тре ба да омо гу ћи при ступ и при хва та ње но вих иде ја;
– уче ни ци се по сма тра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче сни ци у дру штве ном чи ну;
– уџ бе ни ци пред ста вља ју из вор ак тив но сти и мо ра ју би ти пра ће ни упо тре бом до дат них аутен тич них ма те ри ја ла;
– учи о ни ца је про стор ко ји је мо гу ће при ла го ђа ва ти по тре ба ма на ста ве из да на у дан;
– рад на про јек ту као за дат ку ко ји оства ру је ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма и под сти че уче ни ке на сту ди о зни и ис тра жи вач ки рад;
– за уво ђе ње но вог лек сич ког ма те ри ја ла ко ри сте се по зна те гра ма тич ке струк ту ре и обр ну то.
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Технике/активности

То ком ча са се пре по ру чу је ди на мич но сме њи ва ње тех ни ка/ак тив но сти ко је не би тре ба ло да тра ју ду же од 15 ми ну та.
Слу ша ње и ре а го ва ње на ко ман де на став ни ка на стра ном је зи ку или са аудио за пи са (слу шај, пи ши, по ве жи, од ре ди али и ак тив но

сти у ве зи са ра дом у учи о ни ци: цр тај, се ци, бо ји, отво ри/за тво ри све ску, итд.).
Рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, игра по уло га ма, си му ла ци је итд.).
Ма ну ел не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них но ви на, по сте ра и сл.).
Ве жбе слу ша ња (пре ма упут стви ма на став ни ка или са аудиоза пи са по ве за ти пој мо ве, до да ти де ло ве сли ке, до пу ни ти ин фор ма ци је, 

се лек то ва ти тач не и не тач не ис ка зе, утвр ди ти хро но ло ги ју и сл.).
Игре при ме ре не уз ра сту.
Кла си ра ње и упо ре ђи ва ње (по ко ли чи ни, об ли ку, бо ји, го ди шњим до би ма, во лим/не во лим, ком па ра ци је...).
Ре ша ва ње „те ку ћих про бле ма” у раз ре ду, тј. до го во ри и ми нипро јек ти.
„Пре во ђе ње” ис ка за у гест и ге ста у ис каз.
По ве зи ва ње звуч ног ма те ри ја ла са илу стра ци јом и тек стом, по ве зи ва ње на сло ва са тек стом или, пак, име но ва ње на сло ва.
За јед нич ко пра вље ње илу стро ва них и пи са них ма те ри ја ла (пла ни ра ње раз ли чи тих ак тив но сти, из ве штај/днев ник са пу то ва ња, ре

клам ни пла кат, про грам при ред бе или не ке дру ге ма ни фе ста ци је).
Раз у ме ва ње пи са ног је зи ка:
– уоча ва ње ди стинк тив них обе леж ја ко ја ука зу ју на гра ма тич ке спе ци фич но сти (род, број, гла гол ско вре ме, ли це...);
– пре по зна ва ње ве зе из ме ђу гру па сло ва и гла со ва;
– од го ва ра ње на јед но став на пи та ња у ве зи са тек стом, тач но/не тач но, ви ше стру ки из бор;
– из вр ша ва ње про чи та них упут ста ва и на ред би.
Пи сме но из ра жа ва ње:
– по ве зи ва ње гла со ва и гру пе сло ва;
– за ме њи ва ње ре чи цр те жом или сли ком;
– про на ла же ње не до ста ју ће ре чи (упот пу ња ва ње ни за, про на ла же ње „уље за”, осмо смер ке, укр ште не ре чи, и слич но);
– по ве зи ва ње кра ћег тек ста и ре че ни ца са сли ка ма/илу стра ци ја ма;
– по пу ња ва ње фор му ла ра (при ја ва за курс, на леп ни це нпр. за пр тљаг);
– пи са ње че стит ки и раз глед ни ца;
– пи са ње кра ћих тек сто ва.
Уво ђе ње де чи је књи жев но сти и тран спо но ва ње у дру ге ме ди је: игру, пе сму, драм ски из раз, ли ков ни из раз.
Предвиђенајеизрададваписменазадаткаутокушколскегодине.

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ И УВЕ ЖБА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИЧ КИХ ВЕ ШТИ НА

С об зи ром на то да се ис хо ди опе ра ци о на ли зу ју пре ко је зич ких ве шти на, ва жно је да се оне у на ста ви стра них је зи ка пер ма нент но и 
исто вре ме но уве жба ва ју. Са мо та ко уче ни ци мо гу да стек ну је зич ке ком пе тен ци је ко је су у скла ду са за да тим ци љем.

Сто га је ва жно раз ви ја ти стра те ги је за уна пре ђи ва ње и уве жба ва ње је зич ких ве шти на.

Слушање

Раз у ме ва ње го во ра је је зич ка ак тив ност де ко ди ра ња до слов ног и им пли цит ног зна че ња усме ног тек ста; по ред спо соб но сти да ра за
зна је фо но ло шке и лек сич ке је ди ни це и сми са о не це ли не на је зи ку ко ји учи, да би успе шно оства рио раз у ме ва ње уче ник тре ба да по се ду
је и сле де ће ком пе тен ци је:

– дис кур зив ну (о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма тек сто ва и ка на ла пре но ше ња по ру ка), 
– ре фе рен ци јал ну (о те ма ма о ко ји ма је реч) и 
– со ци о кул тур ну (у ве зи са ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма, раз ли чи тим на чи ни ма фор му ли са ња од ре ђе них го вор них функ ци ја и др.). 
Те жи на за да та ка у ве зи са раз у ме ва њем го во ра за ви си од ви ше чи ни ла ца: 
– од лич них осо би на и спо соб но сти оно га ко слу ша, укљу чу ју ћи и ње гов ка па ци тет ког ни тив не об ра де, 
– од ње го ве мо ти ва ци је и раз ло га због ко јих слу ша да ти усме ни текст, 
– од осо би на оно га ко го во ри, 
– од на ме ра с ко ји ма го во ри, 
– од кон тек ста и окол но сти – по вољ них и не по вољ них – у ко ји ма се слу ша ње и раз у ме ва ње оства ру ју, 
– од ка рак те ри сти ка и вр сте тек ста ко ји се слу ша, итд.
Про гре си ја (од лак шег ка те жем, од про сти јег ка сло же ни јем) за ову је зич ку ак тив ност у окви ру про гра ма пред ви ђе на је, сто га, на 

ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће: 
– при су ство/од су ство ви зу ел них еле ме на та (на при мер, лак шим за раз у ме ва ње сма тра ју се они усме ни тек сто ви ко ји су пра ће ни 

ви зу ел ним еле мен ти ма због оби ља кон тек сту ал них ин фор ма ци ја ко је се ауто мат ски упи су ју у ду го трај ну ме мо ри ју, оста вља ју ћи па жњи 
мо гућ ност да се усред сре ди на дру ге по је ди но сти); 

– ду жи на усме ног тек ста; 
– бр зи на го во ра; 
– ја сност из го во ра и евен ту ал на од сту па ња од стан дард ног го во ра; 
– по зна ва ње те ме; 
– мо гућ ност/не мо гућ ност по нов ног слу ша ња и дру го.

Читање

Чи та ње или раз у ме ва ње пи са ног тек ста спа да у тзв. ви зу ел не ре цеп тив не је зич ке ве шти не. Том при ли ком чи та лац при ма и об ра ђу је 
тј. де ко ди ра пи са ни текст јед ног или ви ше ауто ра и про на ла зи ње го во зна че ње. То ком чи та ња нео п ход но је узе ти у об зир од ре ђе не фак
то ре ко ји ути чу на про цес чи та ња, а то су ка рак те ри сти ке чи та ла ца, њи хо ви ин те ре си и мо ти ва ци ја као и на ме ре, ка рак те ри сти ке тек ста 
ко ји се чи та, стра те ги је ко је чи та о ци ко ри сте, као и зах те ви си ту а ци је у ко јој се чи та.

На осно ву на ме ре чи та о ца раз ли ку је мо сле де ће вр сте чи та ња:
– чи та ње ра ди усме ра ва ња;
– чи та ње ра ди ин фор ми са но сти;
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– чи та ње ра ди пра ће ња упут ста ва;
– чи та ње ра ди за до вољ ства.
То ком чи та ња раз ли ку је мо и ни во сте пе на раз у ме ва ња, та ко да чи та мо да би смо раз у ме ли: 
– гло бал ну ин фор ма ци ју;
– по себ ну ин фор ма ци ју,
– пот пу ну ин фор ма ци ју;
– скри ве но зна че ње од ре ђе не по ру ке.

Писање

Пи са на про дук ци ја под ра зу ме ва спо соб ност уче ни ка да у пи са ном об ли ку опи ше до га ђа је, осе ћа ња и ре ак ци је, пре не се по ру ке и 
из ра зи ста во ве, као и да ре зи ми ра са др жај раз ли чи тих по ру ка (из ме ди ја, књи жев них и умет нич ких тек сто ва итд.), во ди бе ле шке, са чи ни 
пре зен та ци је и слич но.

Те жи на за да та ка у ве зи са пи са ном про дук ци јом за ви си од сле де ћих чи ни ла ца: по зна ва ња лек си ке и ни воа ко му ни ка тив не ком пе тен
ци је, ка па ци те та ког ни тив не об ра де, мо ти ва ци је, спо соб но сти пре но ше ња по ру ке у ко хе рент не и по ве за не це ли не тек ста.

Про гре си ја озна ча ва про цес ко ји под ра зу ме ва усва ја ње стра те ги ја и је зич ких струк ту ра од лак шег ка те жем и од про сти јег ка сло
же ни јем. Сва ки ви ши је зич ки ни во под ра зу ме ва ци клич но по на вља ње прет ход но усво је них еле ме на та, уз на до град њу ко ја са др жи сло же
ни је је зич ке струк ту ре, лек си ку и ко му ни ка тив не спо соб но сти. За ову је зич ку ак тив ност у окви ру про гра ма пред ви ђе на је про гре си ја на 
ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће:

– те ме (уче ни ко ва сва ко днев ни ца и окру же ње, лич но ин те ре со ва ње, ак ту ел ни до га ђа ји и ра зни аспек ти из дру штве нокул тур ног кон
тек ста, као и те ме у ве зи са раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма);

– тек сту ал не вр сте и ду жи на тек ста (фор мал ни и не фор мал ни тек сто ви, ре зи ми ра ње, лич не бе ле шке);
– лек си ка и ко му ни ка тив не функ ци је (спо соб ност уче ни ка да оства ри раз ли чи те функ ци о нал не аспек те као што су опи си ва ње љу ди и до

га ђа ја у раз ли чи тим вре мен ским кон тек сти ма, да из ра зи прет по став ке, сум њу, за хвал ност и слич но у при ват ном, јав ном и обра зов ном до мен);
– сте пен са мо стал но сти уче ни ка (од во ђе ног/усме ра ва ног пи са ња, у ко ме се уче ни ци ма олак ша ва пи са ње кон крет ним за да ци ма и 

упут стви ма, до са мо стал ног пи са ња).

Говор

Го вор као про дук тив на ве шти на по сма тра се са два аспек та, и то у за ви сно сти од то га да ли је у функ ци ји монолошког излагања, при 
че му го вор ник са оп шта ва, оба ве шта ва, пре зен ту је или др жи пре да ва ње јед ној или ви ше осо ба, или је у функ ци ји интеракције, ка да се 
раз ме њу ју ин фор ма ци је из ме ђу два или ви ше са го вор ни ка са од ре ђе ним ци љем, по шту ју ћи прин цип са рад ње то ком ди ја ло га.

Ак тив но сти мо но ло шке го вор не про дук ци је су:
– јав но обра ћа ње (са оп ште ња, да ва ње упут ста ва и ин фор ма ци ја);
– из ла га ње пред пу бли ком (пре да ва ња, пре зен та ци је, ре пор та же, из ве шта ва ње и ко мен та ри о не ким до га ђа ји ма и сл.)
– Ове ак тив но сти се мо гу ре а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи не и то:
– чи та њем пи са ног тек ста пред пу бли ком;
– спон та ним из ла га њем или из ла га њем уз по моћ ви зу ел не по др шке у ви ду та бе ла, ди ја гра ма, цр те жа и др. 
– ре а ли за ци јом уве жба не уло ге или пе ва њем. 
Ин тер ак ци ја под ра зу ме ва стал ну при ме ну и сме њи ва ње ре цеп тив них и про дук тив них стра те ги ја, као и ког ни тив них и дис кур зив них 

стра те ги ја (узи ма ње и да ва ње ре чи, до го ва ра ње, уса гла ша ва ње, пред ла га ње ре ше ња, ре зи ми ра ње, убла жа ва ње или за о би ла же ње не спо
ра зу ма или по сре до ва ње у не спо ра зу му) ко је су у функ ци ји што успе шни јег оства ри ва ња ин тер ак ци је. Ин тер ак ци ја се мо же ре а ли зо ва ти 
кроз низ ак тив но сти, на при мер: 

– раз ме ну ин фор ма ци ја, 
– спон та ну кон вер за ци ју, 
– не фор мал ну или фор мал ну ди ску си ју, де ба ту, 
– ин тер вју или пре го ва ра ње, за јед нич ко пла ни ра ње и са рад њу.

Социокултурнакомпетенцијаимедијација

Со ци о кул тур на ком пе тен ци ја и ме ди ја ци ја пред ста вља ју скуп те о риј ских зна ња (ком пе тен ци ја) ко ја се при ме њу ју у ни зу је зич ких 
ак тив но сти у два основ на је зич ка ме ди ју ма (пи са ном и усме ном) и уз при ме ну свих дру гих је зич ких ак тив но сти (раз у ме ва ње го во ра, го
вор и ин тер ак ци ја, пи са ње и раз у ме ва ње пи са ног тек ста). Да кле, пред ста вља ју ве о ма сло же не ка те го ри је ко је су при сут не у свим аспек ти
ма на став ног про це са и про це са уче ња. 

Социокултурнакомпетенција пред ста вља скуп зна ња о све ту уоп ште, као и о слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу кул тур них и ко му
ни ка тив них мо де ла соп стве не го вор не за јед ни це и за јед ни це/за јед ни ца чи ји је зик учи. Та зна ња се, у за ви сно сти од ни воа оп штих је зич
ких ком пе тен ци ја, кре ћу од по зна ва ња основ них ко му ни ка тив них прин ци па у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји (основ ни функ ци о нал ни сти
ло ви и ре ги стри), до по зна ва ња ка рак те ри сти ка раз ли чи тих до ме на је зич ке упо тре бе (при ват ни, јав ни и обра зов ни), па ра лин гви стич ких 
еле ме на та, и еле ме на та кул ту ре/кул ту ра за јед ни ца чи ји је зик учи. На ве де на зна ња по треб на су за ком пе тент ну, успе шну ко му ни ка ци ју у 
кон крет ним ко му ни ка тив ним ак тив но сти ма на циљ ном је зи ку. 

По се бан аспект со ци о кул тур не ком пе тен ци је пред ста вља интеркултурнакомпетенција, ко ја под ра зу ме ва раз вој све сти о дру гом 
и дру га чи јем, по зна ва ње и раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу све то ва, од но сно го вор них за јед ни ца, у ко ји ма се уче ник кре ће. Ин
тер кул тур на ком пе тен ци ја та ко ђе под ра зу ме ва и раз ви ја ње то ле ран ци је и по зи тив ног ста ва пре ма ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним ка рак
те ри сти ка ма го вор ни ка дру гих је зи ка, при пад ни ка дру гих кул ту ра ко је се у ма њој или ве ћој ме ри раз ли ку ју од ње го ве соп стве не, то јест, 
раз вој ин тер кул тур не лич но сти, кроз ја ча ње све сти о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ње спо соб но сти за ин те гри са ње ин тер кул
тур них ис ку ста ва у соп стве ни кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

Медијација пред ста вља ак тив ност у окви ру ко је уче ник не из ра жа ва соп стве но ми шље ње, већ функ ци о ни ше као по сред ник из ме ђу 
осо ба ко је ни су у ста њу да се ди рект но спо ра зу ме ва ју. Ме ди ја ци ја мо же би ти усме на и пи са на, и укљу чу је са жи ма ње и ре зи ми ра ње тек
ста и пре во ђе ње. Пре во ђе ње се у овом про гра му тре ти ра као по себ на је зич ка ак тив ност ко ја ни ка ко не тре ба да се ко ри сти као тех ни ка за 
усва ја ње би ло ког аспек та циљ ног је зи ка пред ви ђе ног ко му ни ка тив ном на ста вом. Пре во ђе ње под ра зу ме ва раз вој зна ња и ве шти на ко ри
шће ња по моћ них сред ста ва (реч ни ка, при руч ни ка, ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, итд.) и спо соб ност из на ла же ња струк ту рал них и је зич
ких екви ва ле на та из ме ђу је зи ка са ко га се пре во ди и је зи ка на ко ји се пре во ди. 
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Упутствозатумачењеграматичкихсадржаја

На ста ва гра ма ти ке, с на ста вом и усва ја њем лек си ке и дру гих аспе ка та стра ног је зи ка, пред ста вља је дан од пред у сло ва овла да ва ња 
стра ним је зи ком. Усва ја ње гра ма ти ке под ра зу ме ва фор ми ра ње гра ма тич ких пој мо ва и гра ма тич ке струк ту ре го во ра код уче ни ка, из у ча ва
ње гра ма тич ких по ја ва, фор ми ра ње на ви ка и уме ња у обла сти гра ма тич ке ана ли зе и при ме не гра ма тич ких зна ња, као при лог из гра ђи ва њу 
и уна пре ђи ва њу кул ту ре го во ра. 

Гра ма тич ке по ја ве тре ба по сма тра ти са функ ци о нал ног аспек та (функ ци о нал ни при ступ). У про це су на ста ве стра ног је зи ка у што 
ве ћој ме ри тре ба укљу чи ва ти оне гра ма тич ке ка те го ри је ко је су ти пич не и нео п ход не за сва ко днев ни го вор и ко му ни ка ци ју, и то кроз 
ра зно вр сне мо де ле, при ме ном основ них пра ви ла и њи хо вим ком би но ва њем. Тре ба те жи ти то ме да се гра ма ти ка усва ја и ре цеп тив но и 
про дук тив но, кроз све ви до ве го вор них ак тив но сти (слу ша ње, чи та ње, го вор и пи са ње, као и пре во ђе ње), на свим ни во и ма уче ња стра ног 
је зи ка, пре ма ја сно утвр ђе ним ци ље ви ма, стан дар ди ма и ис хо ди ма на ста ве стра них је зи ка.

Гра ма тич ке ка те го ри је су раз вр ста не у скла ду са Европ ским ре фе рент ним окви ром за жи ве је зи ке за сва ки је зич ки ни во ко ји под ра
зу ме ва про гре си ју је зич ких струк ту ра пре ма ко му ни ка тив ним ци ље ви ма: од про сти јег ка сло же ни јем и од ре цеп тив ног ка про дук тив ном. 
Сва ки ви ши је зич ки ни во под ра зу ме ва гра ма тич ке са др жа је прет ход них је зич ких ни воа. Ци клич ним по на вља њем прет ход но усво је них 
еле ме на та на до гра ђу ју се сло же ни је гра ма тич ке струк ту ре. На став ник има сло бо ду да из дво ји гра ма тич ке струк ту ре ко је ће ци клич но по
на вља ти у скла ду са по стиг ну ћи ма уче ни ка, као и по тре ба ма на став ног кон тек ста.

Глав ни циљ на ста ве стра ног је зи ка је сте раз ви ја ње ко му ни ка тив не ком пе тен ци је на од ре ђе ном је зич ком ни воу, у скла ду са ста ту сом 
је зи ка и го ди ном уче ња. С тим у ве зи, уз од ре ђе не гра ма тич ке ка те го ри је сто ји на по ме на да се усва ја ју ре цеп тив но, док се дру ге усва ја ју 
про дук тив но.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је не са мо по стиг ну ћа уче ни ка, про цес на ста ве и уче ња, већ и соп стве ни рад ка ко би пер ма нент но уна пре ђи вао на став ни про цес. 

Про цес пра ће ња оства ре но сти ис хо да по чи ње про це ном ни воа зна ња уче ни ка на по чет ку школ ске го ди не ка ко би на став ни ци мо гли 
да пла ни ра ју на став ни про цес и про цес пра ће ња и вред но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа и на пре до ва ња. Тај про цес се ре а ли зу је фор ма тив
ним и су ма тив ним вред но ва њем. Док се код фор ма тив ног оце њи ва ња то ком го ди не пра те по стиг ну ћа уче ни ка раз ли чи тим ин стру мен ти ма 
(ди јаг но стич ки те сто ви, са мо е ва лу а ци ја, је зич ки порт фо лио, про јект ни за да ци и др.), су ма тив ним оце њи ва њем (пи сме ни за да ци, за вр
шни те сто ви, те сто ви је зич ког ни воа) пре ци зни је се про це њу је оства ре ност ис хо да или стан дар да на кра ју од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да 
(крај по лу го ди шта, го ди не, ци клу са обра зо ва ња). Фор ма тив но вред но ва ње ни је са мо пра ће ње уче нич ких по стиг ну ћа, већ и пра ће ње на
чи на ра да и сред ство ко је омо гу ћа ва на став ни ку да у то ку на став ног про це са ме ња и уна пре ђу је про цес ра да. То ком оце њи ва ња и вред
но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа тре ба во ди ти ра чу на да се на чи ни на ко је се оно спро во ди не раз ли ку је од уоби ча је них ак тив но сти на ча су 
јер се и оце њи ва ње и вред но ва ње сма тра ју са став ним де лом про це са на ста ве и уче ња, а не изо ло ва ним ак тив но сти ма ко је ства ра ју стрес 
код уче ни ка и не да ју пра ву сли ку њи хо вих по стиг ну ћа. Оце њи ва њем и вред но ва њем тре ба да се обез бе ди на пре до ва ње уче ни ка у оства
ри ва њу ис хо да, као и ква ли тет и ефи ка сност на ста ве. Свр ха оце њи ва ња тре ба да бу де и ја ча ње мо ти ва ци је за на пре до ва њем код уче ни ка, 
а не ис ти ца ње њи хо вих гре ша ка. Еле мен ти ко ји се вред ну ју су ра зно вр сни и тре ба да до при не су све оп штој сли ци о на пре до ва њу уче ни
ка, ја ча њу њи хо вих ко му ни ка тив них ком пе тен ци ја, раз во ју ве шти на и спо соб но сти нео п ход них за да љи рад и обра зо ва ње. То се по сти же 
оце њи ва њем раз ли чи тих еле ме на та као што су је зич ке ве шти не (чи та ње, слу ша ње, го вор и пи са ње), усво је ност лек сич ких са др жа ја и је
зич ких струк ту ра, при ме на пра во пи са, ан га жо ва ност и за ла га ње у ра ду на ча су и ван ње га, при ме на со ци о лин гви стич ких нор ми. При ли
ком оце њи ва ња и вред но ва ња нео п ход но је да на чи ни про ве ре и оце њи ва ња бу ду по зна ти уче ни ци ма од но сно уса гла ше ни са тех ни ка ма, 
ти по ло ги јом ве жби и вр ста ма ак тив но сти ко је су при ме њи ва не на ре дов ним ча со ви ма, као и на чи ни ма на ко ји се вред ну ју по стиг ну ћа. 
Та ква пра ви ла и ор га ни за ци ја про це са вред но ва ња и оце њи ва ња омо гу ћа ва ју по зи тив ну и здра ву ат мос фе ру у на став ном про це су, као и 
ква ли тет не ме ђу соб не од но се и ко му ни ка ци ју на ре ла ци ји уче ник – на став ник, као и уче ник – уче ник. 

На зив пред ме та ЛИКОВНАКУЛТУРА
Циљ Циљ на ста ве и уче ња ликовнекултуреје да се уче ник раз ви ја ју ћи ства ра лач ко и кре а тив но ми шље ње и есте тич ке кри те ри ју ме кроз прак тич ни рад, 

оспо со бља ва за ко му ни ка ци ју и ре ша ва ње про бле ма и да из гра ђу је по зи ти ван од нос пре ма умет нич ком на сле ђу и кул тур ној ба шти ни свог и дру гих 
на ро да.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

РИ ТАМ

–опи ше ри там ко ји уоча ва у при ро ди, окру же њу и умет нич ким 
де ли ма;
–по ре ди ути сак ко ји на ње га/њу оста вља ју раз ли чи те вр сте рит ма;
–гра ди пра ви лан, не пра ви лан и сло бо дан ви зу ел ни ри там, спон
та но или с од ре ђе ном на ме ром;
–ко ри сти, у са рад њи са дру ги ма, ода бра не са др жа је као под сти
цај за ства ра ње ори ги нал ног ви зу ел ног рит ма;
–раз ма тра, у гру пи, ка ко је учио/ла о ви зу ел ном рит му и где та 
зна ња мо же при ме ни ти; 
–на пра ви, са мо стал но, им про ви зо ва ни при бор од ода бра ног ма
те ри ја ла; 
–ис ка же сво је ми шље ње о то ме за што љу ди ства ра ју умет ност; 

По ступ ци за без бед но и од го вор но ко ри шће ње и одр жа ва ње 
при бо ра и рад не по вр ши не;
Ма те ри јал из при ро де, ве штач ки ма те ри јал, ма те ри јал за ре ци
кла жу, ре ци кли ра ни ма те ри јал, им про ви зо ва ни при бор, школ ски 
при бор и ма те ри јал, про фе си о нал ни при бор;
Ри там у при ро ди (сме на да на и об да ни це, сме на го ди шњих до
ба, та ла си, па да ви не...); Ри там у про сто ру (рас по ред тро ди мен
зи о нал них об ли ка у при ро ди, ур ба ним сре ди на ма и у бли жем 
окру же њу уче ни ка). Ри там у струк ту ри (гра ђи) об ли ка. Ри там у 
тек сту ри при род них и ве штач ких ма те ри ја ла;
Вр сте рит ма. Пра ви лан и не пра ви лан ри там. Сло бо дан ри там. 
Спон та ни ри там (ри там ли ни ја, об ли ка, мр ља). Функ ци је рит ма 
– по на вља ње бо ја, ли ни ја и/или об ли ка да би се по сти гла ди на
мич ност (жи вост) или ред. Ути сак ко ји раз ли чи те вр сте рит ма 
оста вља ју на по сма тра ча. Су бјек тив ни ути сак кре та ња и оп тич
ка илу зи ја кре та ња; 
Ри там као прин цип ком по но ва ња у де ли ма ли ков них умет но сти. 
Ри там у дру гим вр ста ма умет но сти. При ме на ви зу ел ног рит ма у 
сва ко днев ном жи во ту;
Раз ли чи ти рит мо ви као под сти цај за ства ра лач ки рад – зву ци из при
ро де и окру же ња, му зи ка, кре та ње у при ро ди и окру же њу, плес...;
Уметничконаслеђе – значај праисторијског наслеђа на просто
ру Србије и у свету.
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ЛИ НИ ЈА 

–опи ше ли ни је ко је уоча ва у при ро ди, окру же њу и умет нич ким 
де ли ма;
–по ре ди ути сак ко ји на ње га/њу оста вља ју раз ли чи те вр сте ли
ни ја;
– гра ди ли ни је раз ли чи тих вред но сти ком би ну ју ћи ма те ри јал, 
угао и при ти сак при бо ра/ма те ри ја ла;
–ко ри сти ода бра не са др жа је као под сти цај за ства ра ње ори ги
нал них цр те жа;
–цр та ра зно вр сним при бо ром и ма те ри ја лом из ра жа ва ју ћи за
ми сли, ма шту, ути ске и пам ће ње опа же ног;
–раз ма тра, у гру пи, ка ко је учио/ла о из ра жај ним свој стви ма ли
ни ја и где се та зна ња при ме њу ју; 
–искаже своје мишљење о томе како је развој цивилизације ути
цао на развој уметности;

Вр сте ли ни ја и из ра жај на свој ства ли ни ја. Ли ни је у при ро ди и 
окру же њу. Ли ни ја као иви ца тро ди мен зи о нал них об ли ка;
Из ра жај на свој ства ли ни ја у од но су на при бор, ма те ри јал, при
ти сак и угао под ко јим се др жи при бор/ма те ри јал. Са вре ме на 
сред ства за цр та ње – ди ги тал на та бла и олов ка за цр та ње, 3Д 
олов ка, апли ка тив ни про гра ми за цр та ње... Свој ства ли ни је у 
апли ка тив ном про гра му за цр та ње. Цр та ње све тлом;
Умет нич ки цр теж, ама тер ски цр теж, деч ји цр теж, схе мат ски цр
теж, тех нич ки цр теж, на уч не илу стра ци је... Вр сте умет нич ког цр
те жа – ски ца, сту ди ја, илу стра ци ја, стрип, ка ри ка ту ра, гра фи ти... 
За ни ма ња у ко ји ма је нео п ход на ве шти на сло бо до руч ног цр та ња;
По ступ ци гра ђе ња цр те жа до да ва њем и од у зи ма њем ли ни ја. Ла
ви ра ни цр теж. Ли не ар ни цр теж. Цр теж у бо ји;
Тек сту ра (ли ков ни еле мент). По ступ ци гра ђе ња тек сту ре ли ни
ја ма. Ри там ли ни ја;
Раз ли чи ти са др жа ји као под сти цај за ства ра лач ки рад (об ли ци 
из при ро де и окру же ња, зву ци из при ро де и окру же ња, му зи ка, 
кре та ње у при ро ди и окру же њу, текст, пи смо...);
Чи та ње (де ко ди ра ње) цр те жа, стри па, ка ри ка ту ре, гра фи та, ре
клам них по ру ка...
Уметничконаслеђе – значај наслеђа првих цивилизација.

ОБ ЛИК

–по ре ди об ли ке из при ро де, окру же ња и умет нич ких де ла пре ма 
за да тим усло ви ма;
–гра ди ап стракт не и/или фан та стич не об ли ке ко ри сте ћи ода бра
не са др жа је као под сти цај за ства ра лач ки рад;
–на сли ка ре ал не об ли ке у про сто ру са мо стал но ме ша ју ћи бо је 
да би до био/ла же ље ни тон;
–об ли ку је пре по зна тљи ве тро ди мен зи о нал не об ли ке ода бра ним 
ма те ри ја лом и по ступ ком;
–пре о бли ку је пред мет за ре ци кла жу да ју ћи му но ву упо треб ну 
вред ност;
–ком би ну је ри там, ли ни је и об ли ке ства ра ју ћи ори ги на лан ор
на мент за од ре ђе ну на ме ну;
–об ја сни за што је ди зајн ва жан и ко ди зај ни ра од ре ђе не про
из во де;
–раз ма тра, у гру пи, ка ко је учио/ла о об ли ци ма и где та зна ња 
при ме њу је;
–ис ка же сво је ми шље ње о то ме за што је умет нич ко на сле ђе ва жно;

Дво ди мен зи о нал ни и тро ди мен зи о нал ни об ли ци. Пра вил ни ге о
ме триј ски об ли ци (ге о ме триј ске фи гу ре и те ла). Пра вил ни об ли
ци у при ро ди и у ли ков ној умет но сти. Не пра вил ни об ли ци;
Свој ства об ли ка. Ве ли чи на об ли ка. Бо ја об ли ка. Ре ал на и има ги
нар на функ ци ја об ли ка. Ка рак те ри стич ни де та љи и свој ства по 
ко ји ма је об лик пре по зна тљив. Све тлост као услов за опа жа ње 
об ли ка. Из глед об ли ка по сма тра ног из раз ли чи тих угло ва. Сти
ли зо ва ње об ли ка;
Ста тич ни об ли ци. Кре та ње об ли ка (кре та ње ста тич них об ли ка 
по мо ћу ве тра и во де, ка рак те ри стич но кре та ње би ћа и ма ши на);
Рас по ред об ли ка у про сто ру и њи хо во деј ство на по сма тра ча. 
По ло жај об ли ка у рав ни – ли ни ја хо ри зон та, пла но ви и ве ли чи на 
об ли ка у од но су на ра сто ја ње од по сма тра ча. Пре кла па ње, про
жи ма ње, до ди ри ва ње об ли ка;
По ступ ци гра ђе ња ап стракт них и фан та стич них об ли ка (пре во
ђе ње ре ал них об ли ка у ап стракт не од у зи ма њем ка рак те ри стич
них де та ља, пре во ђе ње ре ал них об ли ка у фан та стич не до да ва
њем нео че ки ва них де та ља, гра ђе ње има ги нар них и ап стракт них 
об ли ка на осно ву јед не, две и три ин фор ма ци је...);
Лу ми но о бјек ти. ЛЕД тех но ло ги ја у са вре ме ној умет но сти. Об
ли ко ва ње про сто ра све тлом;
Об ли ко ва ње (ди зајн) упо треб них пред ме та. Пре о бли ко ва ње ма
те ри ја ла и пред ме та за ре ци кла жу;
Раз ли чи ти са др жа ји као под сти цај за ства ра лач ки рад (об ли ци из 
при ро де и окру же ња, кре та ње у при ро ди и окру же њу, умет нич
ка де ла, ет но на сле ђе, са др жа ји дру гих на став них пред ме та...);
Ор на мент и ор на мен ти ка. Функ ци ја ор на мен та. Си ме три ја. Ри
там ли ни ја, бо ја и об ли ка у ор на мен ту;
Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни римски 
споменици на тлу Србије.

ВИ ЗУ ЕЛ НО СПО РА ЗУ МЕ ВА ЊЕ

–по ре ди раз ли чи те на чи не ко му ни ци ра ња од пра и сто ри је до да нас;
–об ли ку је убе дљи ву по ру ку при ме њу ју ћи зна ња о рит му, ли ни
ји, об ли ку и ма те ри ја лу;
–из ра зи исту по ру ку пи са ном, вер бал ном, не вер бал ном и ви зу
ел ном ко му ни ка ци јом;
–ту ма чи јед но став не ви зу ел не ин фор ма ци је; 
–објасни зашто је наслеђе културе важно.

Раз ли чи те вр сте ко му ни ка ци је од пра и сто ри је до да нас;
Не вер бал на ко му ни ка ци ја – чи та ње ин фор ма ци ја; из раз ли ца и 
ка рак те ри сти чан по ло жај те ла;
Чи та ње ви зу ел них ин фор ма ци ја (де ко ди ра ње). Ви зу ел но из ра
жа ва ње;
Уметничконаслеђе – значај наслеђа за туризам и за познавање 
сопственог порекла.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Сви пред ме ти

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Има ју ћи у ви ду спе ци фич ност на став ног пред ме та ликовнакултура, про грам je ори јен ти сан на про цес (уче ња) и на ис хо де. Под 
уче њем се под ра зу ме ва ју сва де ша ва ња на ча су ко ја во де ка сти ца њу функ ци о нал них зна ња и уме ња и раз ви ја њу спо соб но сти, на ви ка и 
вред но сних ста во ва, а ко ји омо гу ћа ва ју це ло вит раз вој уче ни ка и при пре ма ју их за жи вот у са вре ме ном све ту. Осим у на став ном про гра
му, оче ки ва на зна ња, уме ња, на ви ке и ста во ви од ре ђе ни су и: стан дар ди ма по стиг ну ћа за крај основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња; ме ђу
пред мет ним ком пе тен ци ја ма; ци ље ви ма обра зо ва ња и вас пи та ња и оп штим ис хо ди ма и стан дар ди ма обра зо ва ња и вас пи та ња (Законо
основамасистемаобразовањаиваспитања). 

Ча со ви се одр жа ва ју у спе ци ја ли зо ва ној учи о ни ци (ка би не ту на ме ње ном на ста ви пред ме та ликовнакултура,информатикаирачу
нарство,техникаитехнологијаили дру гог на став ног пред ме та, а у за ви сно сти од опре ме ко ја је по треб на за ре а ли за ци ју ча са), учи о ни
ци оп ште на ме не, про сто ру шко ле, уста но ва ма кул ту ре, ло кал ном окру же њу... Ме сто ре а ли за ци је ча со ва од ре ђу је се у скла ду са мо гућ но
сти ма и по тре ба ма шко ле и ло кал не за јед ни це, као и са пла ни ра ним на чи ном ре а ли за ци је ча са или на став не је ди ни це. 

Са др жа ји про гра ма од пе тог до осмог раз ре да ни су про ме ње ни, већ су ор га ни зо ва ни у че ти ри те мат ске це ли не и до пу ње ни. Гру пи
са ње са др жа ја у че ти ри те мат ске це ли не (по две за сва ко по лу го ди ште) нео п ход но је да би сви уче ни ци, у ма њој или ве ћој ме ри, до сти гли 
ис хо де те ме. Че ти ри те мат ске це ли не омо гу ћа ва ју и тим ско пла ни ра ње ин те гри са не те мат ске на ста ве. Ова ква ор га ни за ци ја са др жа ја омо
гу ћа ва и ко ри шће ње по сто је ћих уџ бе ни ка, без по тре бе за ре ор га ни за ци јом или до пу ном њи хо вих са др жа ја (кључ ни са др жа ји су об ра ђе ни 
у свим одо бре ним уџ бе ни ци ма). Са др жа ји уџ бе ни ка не тре ба да бу ду во ди ља за фор ми ра ње ме сеч ног и ин ди ви ду ал ног пла на ра да на
став ни ка, већ нео п ход но сред ство и осло нац у ра ду (има ју ћи у ви ду и то да су при сту па чан из вор ре про дук ци ја умет нич ких де ла). 



Страна 76 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

Ис хо ди те ме су ис ка зи о то ме за шта је сва ки уче ник (у ма њој или ве ћој ме ри) оспо со бљен по за вр шет ку уче ња те ме. Ис хо де те ма 
не тре ба из јед на ча ва ти са ис хо ди ма за да та ка, ак тив но сти или на став не је ди ни це, ко ји се де фи ни шу пре ци зни је (уоби ча је но их де фи ни ше 
на став ник ка ко би мо гао лак ше да про це њу је и при ла го ђа ва соп стве ну прак су). Је дан ис ход за дат ка до сти же се по за вр шет ку јед ног за
дат ка/ак тив но сти. Је дан ис ход те ме до сти же се по за вр шет ку ви ше ра зно вр сних ак тив но сти, од но сно тек по за вр шет ку те ме. При ли ком 
пла ни ра ња ак тив но сти и за да та ка по жељ но је да сва ки во ди ка до сти за њу ви ше од јед ног ис хо да те ме. 

У мо де лу ку ри ку лу ма ко ји је усме рен на про цес, фо кус ни је на са др жа ји ма, па су сви са др жа ји про гра ма пре по ру че ни. Про грам је 
осми шљен та ко да ува жа ва и обра зо ва ње, ис ку ство, кре а тив ност и ин те гри тет на став ни ка. На став ник, са мо стал но или у ти му, пла ни ра 
на став не је ди ни це и од ре ђу је број ча со ва за њи хо ву ре а ли за ци ју, ме сто и на чин ре а ли за ци је, од но сно би ра на став не ме то де, тех ни ке и 
по ступ ке. При ли ком пла ни ра ња на став них је ди ни ца, на став ник пра ви из бор и ре до след са др жа ја во де ћи ра чу на да се ода бра ни са др жа ји 
по сте пе но и ло гич но на до ве зу ју. Фо кус је на про це су, од но сно на став ним ме то да ма, тех ни ка ма и по ступ ци ма ко ји на нај е фи ка сни ји на
чин во де уче ни ке ка раз во ју ин ди ви ду ал них спо соб но сти и до сти за њу ис хо да.

У ко ло ни Садржаји не ма пред ло же них за да та ка, ак тив но сти, ма те ри ја ла, ли ков них тех ни ка, на став них ме то да и по сту па ка. Ова 
ко ло на са др жи са мо пред ло же не те о риј ске са др жа је ко је на став ник мо же да ода бе ре и об ја сни. На при мер, ако је пред ло жен са др жај ма
теријалзарециклажу,не ра ди се о пре по ру че ном ма те ри ја лу за рад, већ о те ми за раз го вор (ко ри шће ње ма те ри ја ла за ре ци кла жу у прак
тич ном ра ду про пи са но је ис хо ди ма, а у скла ду са Националномстратегијомодрживогразвоја,та ко да ни је по треб но и у са др жа ји ма 
ис ти ца ти ма те ри јал ко ји уче ни ци ко ри сте). На став ник мо же да од лу чи да уче ни ци ма об ја сни зна чај ре ци кли ра ња у са вре ме ном све ту или 
да го во ри о умет но сти ре ци кли ра ња и до при но су умет ни ка одр жи вом раз во ју или да го во ри о без бед но сти, хи ги је ни и очу ва њу здра вља 
при ли ком об ли ко ва ња упо тре бље не ам ба ла же... На став ник ни је у оба ве зи да по ве де раз го вор о овој те ми, мо гу ће је да за да уче ни ци ма 
да пре о бли ку ју ма те ри јал за ре ци кла жу, без пра те ћег об ја шње ња. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да та кав при ступ не омо гу ћа ва сми сле но 
уче ње и раз вој ком пе тен ци ја. Уко ли ко уче ни ци не зна ју због че га ра де не ки за да так, ма ло је ве ро ват но да ће у овом уз ра сту са ми за кљу чи
ти где све мо гу да при ме не сте че но зна ње и ис ку ство.

На став ник са по ло же ном ли цен цом зна да се те о риј ски са др жа ји мо гу об ра ди ти кроз пар ре че ни ца (ин фор ма тив но), кроз ди ја лог 
(пи та ња ко ја на во де уче ни ка на раз ми шља ње), кроз мо ти ва ци о ни раз го вор, кроз нео ба ве зан раз го вор то ком ра да на за дат ку, кроз игру...; 
уме да ис пла ни ра вре ме за об ја шње ња та ко да се не гу би дра го це но вре ме за ства ра лач ки рад и зна да про це ни ва жност са др жа ја. На став
ни ци ко ји не ма ју по треб но ис ку ство про ла зе кроз мен тор ски рад са ис ку сним ко ле га ма и мо гу да до би ју по моћ од ко ле га и на обу ка ма. 
Оче ку је се и да се на став ник са мо стал но уса вр ша ва, у уста но ви и ван ње, да чи та струч не тек сто ве и ли те ра ту ру и са ко ле га ма раз ме њу је 
ис ку ства из прак се.

Има ју ћи у ви ду да са др жа ји ни су про пи са ни, са др жа ји про грам ских те ма ко је су се до са да об ра ђи ва ле до пу ње ни су пред ло зи ма ко
ји тре ба да по слу же као по чет ни под сти цај, по др шка на став ни ку да са мо стал но обо га ћу је про грам. Пред ло же ни са др жа ји ни су ор га ни зо
ва ни као пред лог на став них је ди ни ца, ни ти по утвр ђе ној струк ту ри (ре до сле ду), јер се во ди ло ра чу на о то ме да се из бег не ну ђе ње го то вог 
ре ше ња ко је би усме ри ло фо кус на са др жа је. Овај при ступ је про ве рен у прак си и ис ку ство је по ка за ло да је на став ни ци ма по треб но из
ве сно вре ме да се на вик ну на ве ћу са мо стал ност у кре и ра њу про гра ма. Из тог раз ло га се на став ни ци ма пре по ру чу је да при ли ком пла ни
ра ња на став них је ди ни ца по но вом про гра му у по чет ку не од сту па ју зна чај но од до са да шње прак се и да у на ред ним го ди на ма по сте пе но 
уво де са мо оне из ме не ко је су прет ход но ис пи та ли у прак си. 

 Про грам са др жи и две но ви не. Јед на се од но си на упо тре бу са вре ме не тех но ло ги је, по себ но апли ка тив них про гра ма. У пе том раз
ре ду ова но ви на ни је ви дљи ва у ис хо ди ма, јер се во ди ло ра чу на о то ме да уче ни ци прет ход но тре ба да са вла да ју про грам но вог пред ме та 
информатикаирачунарство,али и осно ве ли ков ног је зи ка у окви ру на ста ве пред ме та ликовнакултура. На став ник мо же да по тра жи на 
ин тер не ту при ме ре упо тре бе са вре ме не тех но ло ги је у умет но сти и да о то ме крат ко ин фор ми ше уче ни ке, ка ко би уче ни ци по сте пе но 
раз ви ја ли свест о то ме да је на пре дак тех но ло ги је ути цао и на умет ност (на при мер, 3Д олов ка, https://www.youtu be.com/watch?v=AQ gI2
h7uUQ , сли ка ње по мо ћу Go o gle’s Tilt Brush, ин те арк тив не ЛЕД скулп ту ре, као што је Fish Bel li es у кам пу су Др жав ног уни ве зи те та Тек
сас и сл.). За тим, мо же да пла ни ра вир ту ел ну по се ту пе ћи ни Ла ско (http://www.la sca ux.cul tu re.fr/?lng=en#/fr/02_00.xml) или не ком му зе ју. 
Уко ли ко же ли, на став ник мо же да пла ни ра и ства ра лач ки рад (цр та ње, сли ка ње) на ра чу на ру, а у до го во ру са на став ни ком информатикеи
рачунарства. Дру га но ви на је да про грам не са др жи пре по ру че на умет нич ка де ла и спо ме ни ке кул ту ре. При ли ком из бо ра де ла на став ник 
мо же да се осло ни на прет ход ни про грам, на уџ бе ни ке и на дру ге из во ре. 

Сва ка те мат ска це ли на са др жи и по се бан део, Уметничконаслеђе. Пре по ру че ни са др жа ји овог де ла ни су пре ци зи ра ни, јер се во ди
ло ра чу на о спе ци фич но сти ма на сле ђа свих на ци о нал них ма њи на. Са др жа је овог де ла од ре ђу је на став ник, од но сно са ве ти на ци о нал них 
ма њи на. 

Ис хо ди те ма су де фи ни са ни уоп ште но ка ко би на став ник имао мо гућ ност да осми сли ра зно вр сне за дат ке и ак тив но сти. Од број них 
мо гу ћих ис хо да те ме ода бра ни су они ко је сва ки уче ник мо же да до стиг не. Уко ли ко на став ник же ли да при ли ком пла ни ра ња на став не 
је ди ни це, ак тив но сти или за дат ка де фи ни ше пре ци зни је ис хо де мо же да ко ри сти сле де ћу схе му: Увод ни ис каз (по за вр шет ку за дат ка/на
став не је ди ни це уче ник ће би ти у ста њу да/уме ти да) + је дан гла гол (на сли ка) + обје кат (пеј заж) + кри те ри јум (на осно ву има ги на ци је). 
Ис ход за дат ка се фор му ли ше на осно ву ци ље ва за дат ка. У на ве де ном при ме ру циљ би био да уче ни ци на осно ву соп стве не има ги на ци је 
кре и ра ју ори ги на лан ли ков ни рад. Је дан за да так по пра ви лу има ви ше ци ље ва и ис хо да. На при мер, на став ник мо же да оче ку је од уче ни
ка и да по за вр шет ку ра да вер бал но опи шу свој рад, да упо ре де ра до ве оста лих уче ни ка (на при мер, да ана ли зи ра ју ком по зи ци ју пре ма 
за да тим кри те ри ју ми ма).

Ко нач но, тре ба има ти у ви ду да је про грам, укљу чу ју ћи и упут ство, са мо по моћ на став ни ку у про це су оса мо ста љи ва ња. Ве ћа ко
ли чи на ин фор ма ци ја у про гра му не под ра зу ме ва и ве ћу оп те ре ће ност уче ни ка и на став ни ка. На про тив, на став ник тре ба да ис пла ни ра 
на став не је ди ни це та ко да пред ви ди до вољ но вре ме на да уче ни ци ре а ли зу ју сво је иде је и ужи ва ју у ра ду, као и да ра чу на на нео че ки ва не 
при ли ке и мо гућ но сти ко је се ја вља ју у прак си. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Про грам ни је ор га ни зо ван по пред мет ним обла сти ма, јер ни је по жељ но, а че сто ни мо гу ће, одво је но из у ча ва ти са др жа је раз ли чи
тих пред мет них обла сти (ни стан дар ди по стиг ну ћа за крај шко ло ва ња ни су ор га ни зо ва ни по пред мет ним обла сти ма). Из тог раз ло га је на 
овом ме сту са мо дат опис пред ме та (без стрикт не по де ле на пред мет не обла сти или обла сти уче ња).

Развојученика

На ста ва ликовнекултуреје ин ди ви ду а ли зо ва на и усме ре на на це ло ку пан раз вој уче ни ка, а пре све га на раз ви ја ње опа жа ња и пам ће
ња, кре а тив но сти, ства ра лач ког ми шље ња, еман ци па ци је, ем па ти је, све сти о оп штем и лич ном до бру, то ле ран ци је, спо соб но сти са рад ње 
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и раз у ме ва ња раз ли чи то сти, есте тич ких кри те ри ју ма, мо то ри ке и ин ди ви ду ал них спо соб но сти. По ве за ност ци ља и са др жа ја на ста ве ли
ковнекултуре огле да се у по ве за но сти опа жа ња кре а тив ног из ра жа ва ња и вред но ва ња. Све по чи ње опа жа њем: кре а тив но из ра жа ва ње, 
по сма тра ње умет нич ког де ла и вред но ва ње. По сма тра ње, ис тра жи ва ње и ства ра ње из ра зи су на дах ну ћа, али и при ме не зна ња о ли ков ним 
еле мен ти ма, њи хо вим од но си ма, ка ко би се мо гле за до во љи ти од го ва ра ју ће по тре бе уче ни ка и раз ви ја ти ли ков ни го вор. Ну жно је раз ви ја
ти и по бу де као што су: зна ти же ља; мо ти ви са ност; отво ре ност за сти ца ње но вих ис ку ста ва; осе тљи вост за про бле ме; пре у зи ма ње ри зи ка; 
то ле ран ци ја пре ма не ја сно ћа ма и са мо по у зда ње, а од спо знај них функ ци ја: флек си бил ност; ори ги нал ност; спо зна ју и пам ће ње.

Креативност

Кре а тив ност се не ве зу је са мо за умет ност и да ро ви те уче ни ке. Сва ки уче ник има по тен ци јал ко ји мо же да раз ви је уко ли ко му се 
пру жи при ли ка. У скла ду са тим, све се че шће ис ти че по тре ба за уче њем кре а тив но сти и у на ста ви се већ при ме њу ју не ке тех ни ке за раз
вој кре а тив но сти (на при мер, олу ја иде ја). На ста ва пред ме та ликовнакултураима огро ман по тен ци јал за раз ви ја ње кре а тив но сти сва ког 
уче ни ка (не са мо уче ни ка ко ји су да ро ви ти за умет ност). Због то га је ва жно да уче ни ци по сте пе но сти чу свест о то ме на ко ји на чин су 
до ла зи ли до иде ја за рад, шта их је мо ти ви са ло, као и да та ис ку ства мо гу при ме ни ти и у дру гим си ту а ци ја ма.

Основ ни услов за раз вој кре а тив но сти су мо ти ва ци о ни са др жа ји ко ји под сти чу ин те ре со ва ње, оду ше вље ње, има ги на ци ју и по зи тив
ну емо тив ну ре ак ци ју, као и на ста ва ко ја уче ни ку (али и на став ни ку) обез бе ђу је за до вољ ство у ра ду. Уоби ча је ни по сту пак је мо ти ва ци о ни 
раз го вор ко ји омо гу ћа ва да сва ки уче ник осми сли сво ју иде ју (те му) за рад. На став ник мо же да ис про ба у прак си и сле де ће тех ни ке и по
ступ ке: по ста вља ње ли ков ног про бле ма (на при мер, кре та ње об ли ка) и ну ђе ње ви ше те ма за рад од ко јих уче ник тре ба да ода бе ре ону ко ја 
по ње го вом ми шље њу од го ва ра по ста вље ном про бле му (не ке од те ма тре ба да бу ду ве за не за пој мо ве ко ји ни су у ве зи са кре та њем, а мо
же се де си ти да уче ник про на ђе нео че ки ва ну ве зу, од но сно ори ги нал но ре ше ње); из вла че ње це ду ља (2–3) на ко ји ма су ис пи са ни на из глед 
не спо ји ви пој мо ви ко је тре ба по ве за ти у сми сле ну ли ков ну це ли ну/ли ков ну при чу; си му ла ци ја си ту а ци је у ко јој су уче ни ци „ди зај не ри”, 
а на став ник је „ку пац” ко ји на ру чу је про дукт и по ста вља усло ве (на при мер, тра жи ком би на ци ју три бо је или јед ну бо ју ко ја до ми ни ра...); 
асо ци ја ци је (од уче ни ка се тра жи ори ги на лан рад мо ти ви сан јед ним пој мом или сли ком, зву ком, по ја вом, по ру ком, тек стом...).

Опажање

Опа жа ње се те ме љи на зна њу и осе ћа ји ма уче ни ка. На гла ша ва се ли ков ноестет ска пер цеп ци ја, да кле ли ков ни и так тил ни опа жа ји, 
спо зна ја и осе ћа ји у ко ји ма уче ни ци про на ла зе сми сао у ко му ни ка ци ји с око ли ном и умет нич ким ли ков ним де ли ма. За да ци сва ке на став
не је ди ни це раз ви ја ју спо соб ност по сма тра ња и уоча ва ња ка рак те ри сти ка ли ков них еле ме на та. Тре ба увек оси гу ра ти пу но ли ков них при
ме ра и под сти ца ти уче ни ке да из ра зе оно што су ис тра жи ва ли, под јед на ко ре чи ма као и ли ков нотех нич ким сред стви ма.

Ликовнетехникеиматеријал

Ли ков не тех ни ке и ма те ри јал об ра ђу ју се кроз крат ко упут ство и са ве те то ком ра да, у оној ме ри ко ја је нео п ход на, јер се уче ње за
сни ва на са мо стал ном (и у са рад њи са дру ги ма) ис тра жи ва њу из ра жај них мо гућ но сти тех ни ка, при бо ра и ма те ри ја ла. На став ник ука зу је 
уче ни ци ма и на основ не ка рак те ри сти ке не ког ма те ри ја ла или при бо ра. На при мер, уко ли ко уче ник цр та и бо ји фло ма сте ри ма ње гов рад 
ће с вре ме ном бле де ти и не ста ти, а уко ли ко ко ри сти пер ма нент не мар ке ре тре ба да их ко ри сти пре ма ин струк ци ја ма, јер су по је ди ни мар
ке ри ток сич ни. Уче ни ци мо гу да бу ду де мо ти ви са ни уко ли ко по ку ша ју да до би ју се кун дар не бо је или же ље ни тон ме ша ју ћи во де не бо је 
ко је са др же ма њу ко ли чи ну (не ква ли тет ног) пиг мен та. Јед но од ре ше ња је да за јед но екс пе ри мен ти шу по зајм љу ју ћи јед ни дру ги ма ма те
ри јал. Упо тре бље на ам ба ла жа, уко ли ко ни је при пре мље на (опра на, тер мич ки об ра ђе на и сл.) са др жи штет не ми кро ор га ни зме.

Теоријаобликовања

До го во ре на те о ри ја не по сто ји, већ се у ли те ра ту ри сре ћу раз ли чи те по де ле и ту ма че ња. Од на став ни ка се оче ку је да бу де упо знат 
са раз ли чи тим ту ма че њи ма и да их кри тич ки про це ни и ода бе ре. У про гра му је пред ви ђе но ту ма че ње про сто ра и ту ма че ње ком по зи ци је 
(вр сте ком по зи ци ја, ли ков ни еле мен ти и прин ци пи ком по но ва ња), ме ђу тим, све сно је из бег ну то ис ти ца ње јед ног од мо гу ћих ту ма че ња. 
Те о ри ја об ли ко ва ња се мо же по сма тра ти као отво ре ни ди ја лог ка да је реч о умет нич кој шко ли или фа кул те ту. Има ју ћи у ви ду да би ова кав 
при ступ са мо збу нио уче ни ке основ не шко ле нај бо ље је за др жа ти се на јед но став ним, основ ним ин фор ма ци ја ма. Пој мо ви из те о ри је об
ли ко ва ња об ја шња ва ју се на при ме ри ма умет нич ких де ла и на при ме ри ма из при ро де и ур ба ног окру же ња. Зна ња из те о ри је об ли ко ва ња 
ни су при ме њи ва са мо у ли ков ном ра ду и на ста ви дру гих пред ме та, већ и у сва ко днев ном жи во ту уче ни ка. На при мер, рас по ред ства ри 
пре ма од ре ђе ном рит му у со би уче ни ка мо же да оме та или да под сти че кон цен тра ци ју, од ре ђе не бо је под сти чу агре сив ност... Те о ри ја 
об ли ко ва ња се од пе тог до осмог раз ре да по сте пе но учи и при ме њу је, а пред ви ђе но је да уче ни ци бу ду упо зна ти са мо гу ћом при ме ном 
сте че них зна ња у сва ко днев ном жи во ту, на став ку шко ло ва ња и у раз ли чи тим за ни ма њи ма.

Медијскаписменостикомуникација

Као и до са да, са др жа ји ко ји омо гу ћа ва ју сти ца ње ме диј ске пи сме но сти пла ни ра ју се у ко ре ла ци ји са са др жа ји ма пред ме та српски
језик и од но се се на чи та ње (раз у ме ва ње) са др жа ја сли ке, тек ста и мул ти ме ди јал них са др жа ја. Има ју ћи у ви ду да су уче ни ци све ра ни је 
из ло же ни раз ли чи тим са др жа ји ма на ин тер не ту, као и штет ним (не га тив ним) по ру ка ма ко је се про вла че кроз ре кла ме, игри це, му зич ке 
спо то ве, ми мо ве и др. по треб но је ус по ста ви ти и ко ре ла ци ју са са др жа ји ма пред ме та информатикаирачунарство, техникаитехнологи
ја,грађансковаспитање или веронаука,као и са оста лим пред ме ти ма ко ји пред ви ђа ју ме диј ско опи сме ња ва ње.

Ме диј ска пи сме ност под ра зу ме ва и спо соб ност ви зу ел ног спо ра зу ме ва ња, од но сно ко му ни ци ра ње ме ди ју ми ма ли ков них умет но сти. 
Осим сло бод ног и спон та ног из ра жа ва ња, ко је је за сту пље но у нај ве ћем про цен ту, уче ни ци се оспо со бља ва ју и да из ра жа ва ју сво је иде је, 
за ми сли, по ру ке, ста во ве, емо ци је... раз ли чи тим ме ди ју ми ма ли ков них умет но сти.

Уметничконаслеђе

Са др жа ји умет нич ког на сле ђа об у хва та ју ли ков на де ла и спо ме ни ке кул ту ре из про шло сти и умет нич ка де ла на ста ла у 20. и 21. ве
ку, епо хе, сти ло ве, прав це, по ја ве, трен до ве, умет ни ке и умет нич ке гру пе, зна чај не спо ме ни ке кул ту ре, ма ни фе ста ци је, уста но ве кул ту ре, 
уста но ве за за шти ту кул тур не ба шти не... При ли ком об ра де ових са др жа ја фо кус ни је на ме мо ри са њу по да та ка, већ на раз ви ја њу сен зи
би ли те та за до жи вља ва ње и раз у ме ва ње де ла, као и на са гле да ва њу раз во ја умет но сти кроз исто ри ју и ме ђу соб ног ути ца ја умет но сти и 
дру штва. Не из о став ни са др жа ји су нај зна чај ни ја де ла из свет ске кул тур не ба шти не, а по себ на па жња се по све ћу је ба шти ни на тлу Ср би
је. Ови са др жа ји се пла ни ра ју у ко ре ла ци ји са са др жа ји ма пред ме та историјаи музичкакултура, а мо гу да се об ра де кроз ин те гри са ну 
на ста ву, про јект не за дат ке, игра ње уло га, in si tu...



Страна 78 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Оце њи ва ње се вр ши пре ма Пра вил ни ку о оце њи ва њу. 
Про це њи ва ње на пре до ва ња уче ни ка и оства ре ност ис хо да вр ши се та ко зва ном ал тер на тив ном (или аутен тич ном) ме то дом, ко ја се и 

до са да ко ри сти ла у прак си. На пре дак уче ни ка се пра ти да би на став ник по др жао раз вој по тен ци ја ла сва ког уче ни ка. На став ник мо же и да 
са ста ви чекли сте за про це ну и са мо про це ну на прет ка. Ме ђу тим, ако се има у ви ду од нос фон да ча со ва и нео п ход ног вре ме на за не спу та
ни раз вој уче ни ка, као и ис ку ство из све та, по жељ но је да се чекли сте не ко ри сте че сто. Уко ли ко их на став ник ко ри сти, пре по ру ка је да 
се ко ри сте на тро ме сеч ју и да са др же ма њи број ин ди ка то ра, крат ко и ја сно фор му ли са них (де таљ ни ја об ја шње ња мо гу се на ћи у струч ној 
ли те ра ту ри и на ин тер не ту). Тре ба има ти у ви ду да су се до са да као нај е фи ка сни ји вид по др шке на пре до ва њу уче ни ка по ка за ли са ве ти 
ко је на став ник да је у то ку прак тич ног ра да, као и пи та ња ко ја на во де уче ни ке на про ми шља ње и раз ви ја ње иде ја. Дру ги вид ефи ка сне 
по др шке је оде љен ска из ло жба (по за вр шет ку за дат ка) на ко јој су за сту пље ни сви ра до ви уче ни ка. По ре ђе њем свих ре ше ња истог ли ков
ног про бле ма уче ни ци ефи ка сно уче на раз ли ка ма и уме ју да про це не соп стве ни на пре дак. Ко нач но, уче нич ки порт фо лио (ма па ра до ва) 
омо гу ћа ва уче ни ку да и ван на ста ве са мо стал но про це њу је соп стве ни на пре дак.

На пре дак и оства ре ност ис хо да про це њу ју се на три ни воа (основ ни, сред њи и на пред ни). Ка да оба ве шта ва уче ни ке о њи хо вом на
прет ку, на став ник мо же да фор му ли ше ис ка зе на под сти цај ни ји на чин (на при мер, до бро је, од лич но, из у зет но). Про грам по др жа ва ин
ди ви ду ал ни раз вој уче ни ка. По за вр шет ку пр ве те ме, Ритам, не за вр ша ва се уче ње о рит му. У на ред ним те ма ма и раз ре ди ма уче ни ци ће 
при ме њи ва ти сте че но ис ку ство и зна ња о рит му у раз ли чи тим кон тек сти ма, про ши ри ва ће и про ду бљи ва ти зна ња и ис ку ства на раз ли чи те 
на чи не. То зна чи да ће мно ги уче ни ци по за вр шет ку пр ве те ме до сти ћи ис хо де те ме на основ ном ни воу, а да ће до кра ја го ди не на пре до ва
ти и исте ис хо де оства ри ти на сред њем или на пред ном ни воу. Због то га је за за кључ ну про це ну нај ва жни је са гле да ти це ло куп ни на пре дак 
и крај њи ре зул тат, од но сно до каз о то ме да је уче ник на пре до вао.

На зив пред ме та МУЗИЧКАКУЛТУРА
Циљ Циљ на ста ве и уче ња музичкекултуре је да код уче ни ка, рaзвијајући интeрeсoвaња зa му зич ку умeтнoст, ства ра лач ко и кри тич ко ми шље ње, естет ске 

кри те ри ју ме, фор ми ра естет ску пер цеп ци ју и му зич ки укус, као и од го во ран од нос пре ма очу ва њу му зич ког на сле ђа и кул ту ри свoгa и дру гих нaрoдa. 
Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
У оквиру области/теме ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ЧО ВЕК И МУ ЗИ КА

–на ве де на чи не и сред ства му зич ког из ра жа ва ња у пра и сто ри ји 
и ан тич ком до бу;
–об ја сни ка ко дру штве ни раз вој ути че на на чи не и об ли ке му
зич ког из ра жа ва ња; 
–ис ка же сво је ми шље ње о зна ча ју и уло зи му зи ке у жи во ту чо
ве ка; 
–ре кон стру и ше у са рад њи са дру ги ма на чин ко му ни ка ци је кроз 
му зи ку у сми слу ри ту ал ног по на ша ња и пан те и зма;
–иден ти фи ку је ути цај ри ту ал ног по на ша ња у му зи ци са вре ме
ног до ба (му зич ки еле мен ти, на ступ и сл.);

Чо век у пра и сто ри ји
Уло га му зи ке у пр во бит ном дру штву;
Чо век и ри ту ал: уло га му зи ке у ри ту а лу (му зич коан тро по ло шка 
ис тра жи ва ња);
Ма гиј ска моћ му зи ке;
Еле мен ти му зич ког то ка: по крет, ри там (ри там као осно ва ри ту
а ла), ко ло/груп ни плес; 
По крет: по ре кло пле са; Слу ша ње/до жи вљај рит ма те лом;
Нај ста ри ја фол клор на му зич ка тра ди ци ја у Ср би ји и свет ске ба
шти не.
Чо век Ан ти ке
Бо жан ска при ро да му зи ке:
– ми то ло шка свест ан тич ког чо ве ка;
– му зич ки атри бу ти бо го ва;
– му зи ка и др жа ва.
Му зи ка у хра му и му зи ка на дво ру;
При ме ри раз ли чи тих ин стру ме на та и му зич ких об ли ка у ан тич
ким ци ви ли за ци ја ма;
Уло га и ме сто му зи ке у ан тич ким ци ви ли за ци ја ма: Ин ди ја, Су
мер/Ва ви лон, Ки на, Еги пат, Грч ка, Рим;
Појава првих нотација, пентатоника; 

МУ ЗИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ

–кла си фи ку је ин стру мен те по на чи ну на стан ка зву ка;
–опи ше основ не ка рак те ри сти ке уда раљ ки;
–пре по зна ве зу из ме ђу из бо ра вр сте ин стру мен та и до га ђа ја, од
но сно при ли ке ка да се му зи ка из во ди;
–користи могућности ИКТа у примени знања о музичким ин
струментима (коришћење доступних апликација);

Нај ста ри ји ин стру мен ти: те ло, уда раљ ке, ду вач ки, жи ча ни;
Уда раљ ке – на ста нак, пр во бит ни об лик и раз вој;
Рит мич ке уда раљ ке као нај јед но став ни ја гру па ин стру ме на та;
Ме ло диј ске уда раљ ке;

СЛУ ША ЊЕ МУ ЗИ КЕ

–из ра жа ва се по кре ти ма за вре ме слу ша ња му зи ке; 
–вер ба ли зу је свој до жи вљај му зи ке;
–идeнтификуje ефек те ко ји ма
раз ли чи ти еле мен ти му зич ке из ра жај но сти (мeлoдиjа, ри там, 
тeмпо, динaмика) ути чу нa тeлo и осе ћа ња; 
–ана ли зи ра слу ша но де ло у од но су на из во ђач ки са став и ин
стру мен те;
–илу стру је при ме ре ко ри шће ња пле со ва и му зи ке пре ма на ме ни 
у сва ко днев ном жи во ту (вој на му зи ка, об ред на му зи ка, му зи ка 
за за ба ву...);
–кри тич ки про су ђу је лош ути цај пре гла сне му зи ке на здра вље;
–по на ша се у скла ду са пра ви ли ма му зич ког бон то на;
–користи могућности ИКТа за слушање музике;

Еле мен ти му зич ке из ра жај но сти – тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 
раз ли чи тих глaсoва и инструмeната;
Слушaњe во кал них, вoкaлнoинструмeнтaлних и крaт ких 
инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих и стрaних кoмпoзитoрa;
Слу ша ње де ла нај ста ри је фол клор не тра ди ци је срп ског и дру
гих на ро да;
Слу ша ње на род них и умeтничких дeлa инспирисaних 
фoлклoрoм нaрoдa и нaрoднoсти, рaзличитoг сaдржaja, oбликa и 
рaспoлoжeњa, кao и му зич ких причa;



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 79

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ МУ
ЗИ КЕ

Пе ва ње

–пе ва и сви ра сaмoстaлнo и у гру пи;
–при ме њу је пра вил ну тех ни ку пе ва ња (пра вил но ди са ње, др жа
ње те ла, ар ти ку ла ци ја);
–кроз сви ра ње и по крет раз ви ја соп стве ну ко ор ди на ци ју и мо
то ри ку;
–ко ри сти раз ли чи та сред ства из ра жај ног пе ва ња и сви ра ња у за
ви сно сти од вр сте, на ме не и ка рак те ра ком по зи ци је;
–ис ка же сво ја осе ћа ња у то ку из во ђе ња му зи ке;
–при ме њу је прин цип са рад ње и ме ђу соб ног под сти ца ња у за
јед нич ком му зи ци ра њу;
–учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма;
– ко ри сти мо гућ но сти ИКТа у из во ђе њу му зи ке (ко ри шће ње 
ма три ца, ка ра о ке про гра ма, аудио сни ма ка...);

Пeвaње пeсама пo слу ху са мо стал но и у гру пи; 
Пeвaње пeсама из нот ног тек ста сол ми за ци јом;
Из во ђе ње јед но став них рит мич ких и ме ло диј ских мо ти ва (у сти
лу) му зи ке ста рих ци ви ли за ци ја пе ва њем;
Певање песама у комбинацији са покретом;

Сви ра ње

Свирaњe пeсaмa и лaкших инструмeнтaлних дeлa пo слуху нa 
инструмeнтимa Oрфoвoг инструмeнтaриja и/или на другим ин
струментима; 
Свирање дeчjих, нaрoдних и умeтничких композиција из нотног 
текста;
Извођење дeчиjих, нaрoдних и умeтничких игара;
Извођење једноставних ритмичких и мелодијских мотива (у 
стилу) музике старих цивилизација на инструментима или по
кретом;

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

– користи музичке обрасце у осмишљавању музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт; 
–изражава своје емоције осмишљавањем мањих музичких це
лина;
– комуницира у групи импрoвизуjући мање музичке целине 
глaсoм, инструмeнтом или пoкрeтом;
– учествује у креирању шкoлских прирeдби, догађаја и 
пројеката;
–користи могућности ИКТа за музичко стваралаштво.

Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним eфeктимa, 
кoристeћи притoм рaзличитe извoрe звукa;
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници изводе;
Осмишљaвање музичких питaњa и oдгoвoрa, ритмичкa 
дoпуњaлкa, мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa пoтписaним тeкстoм, 
сaстaвљaњe мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa;
Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти тeкст;
Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и другим инструментима;
Израда једноставних музичких инструмената;
Реконструкција музичких догађаја у стилу старих цивилизација. 

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Срп ски је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик 
Исто ри ја
Стра ни је зи ци
Ма те ма ти ка
Би о ло ги ја
Ге о гра фи ја
Ли ков на кул ту ра
Фи зич ко и здрав стве но вас пи та ње
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство
Вер ска на ста ва
Гра ђан ско вас пи та ње 

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo свих oблaсти и тeмa кoje су прeд
виђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Све обла сти се про жи ма ју и ни јед на се не мо же из у ча ва ти изо ло ва но и без са деј ства са дру гим обла сти ма.

На ста ва је усме ре на на оства ри ва ње ис хо да и да је пред ност ис ку стве ном уче њу у окви ру ко јег уче ни ци раз ви ја ју лич ни од нос пре ма 
му зи ци а по сте пе на ра ци о на ли за ци ја ис ку ства вре ме ном по ста је те о риј ски оквир. Ис ку стве но уче ње у окви ру овог пред ме та под ра зу ме ва 
ак тив но слу ша ње му зи ке, лич но му зич ко из ра жа ва ње уче ни ка и му зич ко ства ра ла штво у окви ру ко јих уче ник ко ри сти те о риј ска зна ња 
као сред ства за пар ти ци па ци ју у му зи ци. У том сми слу основ ни ме тод ски при ступ је одзвукакатеорији. 

Ис хо ди по хо ли стич ком прин ци пу об у хва та ју раз ли чи те сфе ре фе но ме на му зи ке и за јед но ре флек ту ју му зич ко би ће у на ма, те као 
та кви је су оствар љи ви за сва ког уче ни ка. Нај ва жни ји по кре тач на ста ве тре ба да бу де прин цип мо ти ва ци је и ин клу зив но сти у под сти ца њу 
мак си мал ног уче шћа у му зич ком до жи вља ју као и раз ви ја њу по тен ци ја ла за му зич ко из ра жа ва ње. 

Да би по сти гао оче ки ва не ис хо де вас пит нообра зов ног про це са, на став ник оства ру је на ста ву и уче ње ко ри сте ћи глас и по крет, му
зич ке ин стру мен те, еле мен те ин фор ма ци о них тех но ло ги ја као и раз ви је них мо де ла мул ти ме ди јал не на ста ве. Ко ре ла ци ја из ме ђу пред ме
та мо же би ти по ла зи ште за број не про јект не пред ло ге у ко јим уче ни ци мо гу би ти уче сни ци као ис тра жи ва чи, кре а то ри и из во ђа чи. Код 
уче ни ка тре ба раз ви ја ти ве шти не при сту па ња и ко ри шће ња ин фор ма ци ја (ин тер нет, књи ге...), са рад нич ки рад у гру па ма, као и ко му ни
ка циј ске ве шти не у ци љу пре но ше ња и раз ме не ис ку ста ва и зна ња. Рад у гру па ма и ра ди о ни ца ма је ко ри стан у ком би на ци ји са оста лим 
на чи ни ма ра да, по го то во ка да по сто ји иза зов зна чај ни јег (нпр. емо тив ног) екс по ни ра ња уче ни ка, као вид пре мо шћа ва ња сти дљи во сти 
или анк си о зно сти.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је овај да ти про грам по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, 
мо гућ но сти, као и по тре бе ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре и ра свој 
го ди шњи–гло бал ни план ра да из ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма олак ша ва ју на
став ни ку да љу опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во кон крет не на став не је ди ни це. Са да на став ник за сва ку област има де фи ни са не ис хо де. 
Од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и пи са ња при пре ме за час, де фи ни ше пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: 
оне ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је би тре ба ло са мо не ки уче ни ци 
да до стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, 
има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки лак ше и бр же мо гу оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да по треб но ви ше вре ме на и ви ше 
раз ли чи тих ак тив но сти. У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња ве о ма је ва жно има ти у ви ду да је уџ бе ник на став но сред ство и да он не од
ре ђу је са др жа је пред ме та. За то је по треб но са др жа ји ма да тим у уџ бе ни ку при сту пи ти се лек тив но и у од но су на пред ви ђе не ис хо де ко је 
тре ба до сти ћи. По ред уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на на став ни ку је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри шће ња и дру гих 
из во ра са зна ва ња. 
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II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На ста ва му зич ке кул ту ре оства ру је се кроз сле де ће обла сти:
● Чо век и му зи ка,
● Му зич ки ин стру мен ти,
● Слу ша ње му зи ке,
● Из во ђе ње му зи ке,
● Му зич ко ства ра ла штво. 

ЧО ВЕК И МУ ЗИ КА

Знaње o му зи ци крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у дру штву, упoзнaвaњe му зич ких изрaжajних срeдстaвa, 
инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje oвих са др жа ја увeк тре ба кре ну ти oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoђeњa. Час 
тре ба да бу де ори јен ти сан на уло гу и при ро ду му зи ке, од нос чо ве ка у да том пе ри о ду пре ма њој и ње ној на ме ни, као и про ми шља њу да 
ли је му зи ка (и ако је сте, на ко је на чи не) би ла умет ност ка кву је да нас по зна је мо или и не што дру го. Ин фор ма ци је ко је се ти чу кон тек ста 
(на при мер исто риј ске, ан тро по ло шке, кул ту ро ло шке при ро де) тре ба да бу ду ода бра не и пре не се не у слу жби раз у ме ва ња све та му зи ке у 
да том ду ху вре ме на. Хро но ло шки аспект Му зич ке кул ту ре за пе ти раз ред до при но си ко ре ла ци ји зна ња и тре ба има ти на уму да од ре ђе ни 
пред ме ти по кри ва ју ин фор ми са ност о не му зич ким аспек ти ма пра и сто ри је и ан ти ке на де таљ ни ји и спе ци фич ни ји на чин.

МУ ЗИЧ КИ ИН СТРУ МЕН ТИ 

Музичкиинструменти су не за о би ла зни еле мент свих обла сти Му зич ке кул ту ре. Ка ко су, по ред људ ског те ла и гла са, јед но од нај
ста ри јих сред ства из ра жа ва ња чо ве ка, ин фор ма ци је о пр вим му зич ким ин стру мен ти ма тре ба да про ис тек ну не по сред но из исто риј ског 
кон тек ста и сва ко днев ног жи во та. У том сми слу тре ба по себ но обра ти ти па жњу на ве зу из ме ђу из бо ра ин стру ме на та и до га ђа ја, од но сно 
при ли ке ка да се и на ко ји на чин му зи ка из во ди ла не ка да и са да.

Ин стру мен ти Ор фо вог ин стру мен та ри ју ма мо гу би ти по ла зна тач ка за кла си фи ка ци ју ин стру ме на та у за ви сно сти од на чи на ства ра
ња зву ка (уда раљ ке, ду вач ки и жи ча ни). По се бан фо кус је на ин стру мен ти ма из гру пе уда раљ ки, као нај јед но став ни јим и при сут ним од 
са мог по чет ка му зич ког из ра жа ва ња. Ин фор ма ци је тре ба да бу ду све де не и усме ре не на на ста нак, пр во би тан об лик и раз вој, као и основ
не ка рак те ри сти ке, из ра жај не мо гућ но сти и при ме ну рит мич ких и ме ло диј ских уда раљ ки. 

У на ста ви тре ба мак си мал но те жи ти да се до зна ња о ин стру мен ти ма до ђе из не по сред ног ис ку ства сви ра ња, слу ша ња и ана ли зе, а 
не фак то граф ским на бра ја њем по да та ка. У то ме, као и у при ме ни зна ња из ове обла сти, мо гу по мо ћи и до ступ не ИКТ апли ка ци је.

СЛУШAЊE МУЗИКE 

Слушaњe музикe je aк тиван пси хич ки прoцeс кojи под ра зу ме ва eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aк тивнoст. Уче ник тре ба да има 
ја сно фор му ли са на упут ства на шта да усме ри па жњу при ли ком слу ша ња ка ко би мо гао да пра ти му зич ки ток (по пут из во ђач ког са ста
ва, тем па, на чи на на ко ји је ме ло ди ја из ва ја на, спе ци фич них рит мич ких ка рак те ри сти ка и сл.). По сте пе но, ови еле мен ти му зич ког то ка 
по ста ју „кон стан та” у про це су уче нич ке а/пер цеп ци је па на став ник мо же да про ши ру је опа жај ни ка па ци тет код уче ни ка усме ра ва ју ћи 
њи хо ву па жњу пре слу ша ња на ре ле вант не спе ци фич но сти му зич ког де ла. У кон тек сту пра и сто ри је и ан ти ке, по себ но тре ба обра ти ти 
па жњу на ве зу из ме ђу при ро де му зич ког то ка и на ме не слу ша ног де ла – опи са ти спе ци фич ност од ре ђе них еле ме на та му зич ког де ла и 
звуч ни и ка рак тер ни ефе кат ко ји је њи ма по стиг нут, по том по ве за ти са кон тек стом на стан ка де ла и на ме не. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм тре ба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, ин
струмeнтaлна и вoкaлнoинструмeнтaлна де ла трeбa дa бу ду зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa по себ но тре ба обра ти ти па
жњу на ве зу му зи ке и тек ста, а код ин стру мен тал них де ла на из во ђач ки са став и из ра жај не мо гућ но сти ин стру ме на та. Еле мен ти му зич ке 
пи сме но сти су у слу жби го ре на ве де ног. Уче нич ка зна ња из раз ли чи тих обла сти тре ба по ве за ти и ста ви ти у функ ци ју раз у ме ва ња де ла 
ко је су уче ни ци слу ша ли, пoдстичући кре а тив ност и кри тич ко ми шље ње. 

Препорученекомпозицијезаслушање

Химне
Др жав на хим на
Хим на Све том Са ви
Хим на шко ле
Народнепесмеиигре
Ј. Јо ви чић – Вој во ђан ска сви та
С. Сте вић – Бе ла ви ло (из бор)
Ко ле дар ска пе сма
Играј, играј Ла за ро – Ла за рич ка
Кр сто но ше кр ста но се – Кр сто но шке
Орач оре рав но по ње – Кра љич ка
До дол ска пе сма
Човекимузика
Пе сме при ми тив них пле ме на – Wor ldmu sic
Африч ки буб ње ви
Pagandrumming:https://www.youtu be.com/watch?v=63w_8KHrEZQ
Va nu a tu Wo men’s Wa ter Mu sic https://www.youtu be.com/watch?v=vU U VEvffzSI 
Ри ту ал на игра се вер но а ме рич ких Ин ди ја на ца
Ком по зи ци је ста рог ве ка: Byzan ti ne Hymns Good Fri day
Зву ци ре кон стру и са них ста ро грч ких ин стру ме на та – ли ра, аулос
Грч ка му зи ка, Епи таф деи Се и ки лос (Epi tap he de i Se i ki li os) Atri um mu si ca e de Ma drid
Ки не ска му зи ка, Zhen gQu (Пла ни не и во де)
Ки не ска ме ло ди ја за сно ва на на пен та то ни ци
NamMyoho Ren geKyo – The Lo tus Su tra, https://www.youtu be.com/watch?v=r364h19dXi o
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Композицијеинспирисанемузикомстарихепоха
Жан Фи лип Ра мо, LesIndesGalantes:LesSauvages(балетопера)
Двор жак, СимфонијаизНовогсвета 3. став
А. Ха ча тур јан, Играсабљама из ба ле та „Гајана”
Бе ла Бар ток, АлегроБарбаро
Игор Стра вин ски, Посвећењепролећа
Ри хард Штра ус, опе ра Салома: Dan ce of the se ven ve ils https://www.youtu be.com/watch?v=bL2fGdfG3X0
Оли ви је Ме си јан, ком по зи ци је ин спи ри са не зву ци ма пти ца 
Клод Де би си, Dansessacreeetprofanehttps://www.youtu be.com/watch?v=f51LBBLzS8M
Домаћикомпозитори
С. Мо кра њац – IIруковет
С. Мо кра њац – Vруковет
П. Ко њо вић – Великачочечкаигра из опе ре „Коштана”
М. Тај че вић – Балканскеигре (из бор)
С. Хри стић – игра „Грлица”, „Биљанаплатнобелеше” из ба ле та „Охридскалегенда”
Љу би ца Ма рић, Бранковоколо
Љу би ца Ма рић, Прагсна
Ве ра Ми лан ко вић, Сењачкарапсодијаhttps://www.youtu be.com/watch?v=bf1rvfmlNPo
Ве ра Ми лан ко вић EinekleinePopmusic, Трио
Бо ра Ду гић – Чаробнафрула (из бор)
Бо ра Ду гић, Играскакаваца, Месечина
Страникомпозитори
А. Ви вал ди – „Годишњадоба” (Пролеће,Лето,Јесен,Зима)
Жан Фи лип Ра мо, HippolyteandAricie:AlaChasse
Јо зеф Хајдн, „Коњаник”,Гудачкиквартет, гмол, оп.74, бр. 3, III став
Лу двиг ван Бе то вен, Шестасимфонија
Л. В. Бе то вен – Менует из II ста ва Со на ти не у Гду ру оп. 49
В. А. Мо царт – МаланоћнамузикаI и III став
Мо зАр тквар тет EinekleineWorldmusic
Јо ха нес Брамс, Симфонија бр. 3, тре ћи став
Ри хард Ваг нер, Танхојзер: Пр ви чин, дру га сце на „УВенериномбрду”
Е. Григ – Буђењепролећа
Едвард Григ, ПерГинт, сви та бр. 1
А. Двор жак – Хумореска,
Б. Сме та на – Влтава
М. Му сорг ски – Сликесаизложбе (из бор)
Арам Ха ча ту ри јан, „Адађо” из Спартакуса
К. Орф – 4краткакомадазаксилофон
Ли рој Ан дер сон Писаћамашина
Ха у ард Шор, Господарпрстенова(Isengard;UrukHai)
Видеопримеризакомпозиције
П.И.Чај ков ски – Играмалихлабудова из ба ле та Лабудовојезероhttps://www.youtu be.com/watch?v=oiMO in QU5AY
https://ww w.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY
Pagandrumming: https://www.youtube.com/watch?v=63w_8KHrEZQ
Vanuatu Women’s Water M usic https://w ww.you tube.com/watch?v=vUUV EvffzSI 
Nam Myoho Renge Kyo – TheLotusSutra, https://www.youtube.com/watch?v=r364h19dXio
Рихар д Штраус, опера Салома: Danceofthesevenveilshttps://www.youtube.com/watch?v=bL2fGdfG3X0
Клод Дебиси, Dansessacreeetprofanehttps://www.youtube.com/watch?v=f51LBBLzS8M
Ве ра Ми лан ко вић, Сењачкарапсодија,https://www.youtu be.com/watch?v=bf1rvfmlNPo

ИЗВOЂEЊE МУЗИКE

Сва ки аспект из во ђе ња му зи ке има не по сре дан и дра го цен ути цај на раз вој уче ни ка. На уч на ис тра жи ва ња ука зу ју да чи та ње с ли ста 
јед но став ног рит мич ког за пи са ак ти ви ра нај ве ћи број ког ни тив них рад њи, раз ви ја ду го роч но пам ће ње, осе тљи вост за дру ге уче сни ке у 
му зич ком до га ђа ју (тзв. тим ски рад, то ле ран ци ја) и фи не мо то рич ке рад ње. Ква ли тет но му зич ко из ра жа ва ње има зна ча јан ути цај на пси ху 
уче ни ка, а са мим тим и на ка па ци тет и мо гућ ност свих ви до ва из ра жа ва ња. Ујед но је ва жно да се кроз из во ђе ње му зи ке, а у окви ру ин ди
ви ду ал них мо гућ но сти уче ни ка, под сти че и раз ви ја ње лич ног сти ла из ра жа ва ња. 

С об зи ром на то да ће пе ва ње и сви ра ње про из и ла зи ти и из исто риј ског кон тек ста, ва жно је има ти на уму да на чин из во ђе ња тре ба 
при ла го ди ти у од но су на да ти кон текст. По себ ну па жњу тре ба усме ри ти на спон та не по кре те као од го вор на му зи ку (плес) и по кре те ко ји 
има ју од го ва ра ју ће зна че ње у му зич ком чи ну (об ред). 

Кроз при ме ну на од го ва ра ју ћим при ме ри ма му зич ких ве жби и ком по зи ци ја, об ра ди ти еле мен те му зич ке пи сме но сти. То су рaзликe 
измeђу дурa и мoлa, амол ле стви ца (при род на и хар мон ска), пojaм прeдзнaкa – пoвисилицa и раз ре ши ли ца, прoсти и слoжeни тaк тoви, 
шeснaeстинa нoтe у гру пи и пред такт. 

Певање

Глав ни кри те ри јум за из бор пе са ма је ква ли тет му зич ког де ла. Уче ни ке не тре ба пот це њи ва ти у сми слу по јед но ста вље ног ли те рар
ног и му зич ког са др жа ја. Што је му зич ко де ло ква ли тет ни је, то је ве ћи по тен ци јал при род не по зва но сти уче ни ка да уче ству је у му зич ком 
до га ђа ју. 

Пре по чет ка пе ва ња по треб но је спро ве сти крат ке ве жбе за пра вил но ди са ње и рас пе ва ва ње. По себ но тре ба обра ти ти па жњу на пра
вил ну дик ци ју. Рад на пе сми по чи ње фраг мен ти ма. У то ку ра да тре ба ука за ти на гре шке, ис пра ви ти их ко ли ко је то мо гу ће, па тек на кра ју 
из ве сти ком по зи ци ју у це ли ни. Нaстaвник трeбa дa узме у об зир глaсoвнe мoгућнoсти уче ни ка прeoдaбирa пeсaмa зa пeвaњe. 
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Уко ли ко је у пи та њу из во ђе ње пе са ма нај ста ри је му зич ке фол клор не тра ди ци је, тре ба не го ва ти не тем пе ро ва ни на чин пе ва ња и до
зво ли ти при род ним бо ја ма гла са да до ђу до из ра жа ја. То се мо же под стак ну ти прат њом ко ја укљу чу је при род ни ин стру мент (не тем пе ро
ва ни ин стру мент, као и људ ски глас). Та ко ђе, од ре ђе не пе сме ће ка рак те ри са ти спе ци фи чан стил из во ђе ња (нпр. гр ле но пе ва ње). 

Свирaњe

При ли ком ин стру мен тал ног му зи ци ра ња кoристити ритмичкe и мeлoдиjскe инструмeнтe (Ор фов ин стру мен та ри јум, као и дру ге 
до ступ не ин стру мен те). Пoш тo су учeници oписмeњeни, свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa бићe oлaк шaнo jeр сe мoгу кoристити 
нoтни примeри пojeдиних пeсaмa кoje су нај пре сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Примeњуjући прин цип aк тивнoг учeшћa учeникa нa чaсу, сви
рaњeм се, по ред оста лог, рaзвиjaју мoтoричке вeш тине, ко ор ди на ци ја и опа жај не спо соб но сти.

Препорученекомпозицијезапевањеисвирање

Химне
Др жав на хим на
ХимнаСветомСави
Хим на шко ле
Народнепесмеиигре
Густамимаглападнала (по слу ху)
Ајде,Јано (по слу ху)
Банатскоколо
ПовелајеЈела
Девојачкоколо
Тиједина
Уливадиподјасеном
ПредСенкиномкућом
Мисмодецавесела
Коларићу,панићу
Овимшором,јагодо
Девојчицаплатнобелиовако
Шетња
Дечјепесме
Ба јо не, СрећнаНовасвојдецисвета
К. Орф, Динг,донг
Д. Де спић, Шуманакиши
М. Ми ло је вић, Наливади
Пе сма из Ру си је, Некаувекбудесунце
Пе сма из Фин ске, Пролећеушуми
Пе сма из Бел ги је, Нексвудљубавсја
Пе сма из Ита ли је, Садзимевишенема
Р. Ро џерс, Солмизација
К. Ба бић, Веверица
Сте ван Шром, Јагњемоје
М. М. Про тић, Циц
СвирањенаОрфовиминструментима
Вишњичицародродила
Дивна,Дивна
Дед`поиграј,медо
Ми о драг Илић Бе ли, Свејепошлонаопачке

MУЗИЧКO СТВAРAЛAШТВO 

Дeчиje музичкo ствaрaлaшт вo прeдстaвљa ви ши стeпeн aк тивирaњa му зич ких спoсoбнoсти кoje сe сти чу у свим му зич ким aк
тивнoстимa, a рeз ултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa му зи ци. Oнo пoдстичe му зич ку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прo
дубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу му зич ких рeпрoдук тивних и ствaрaлaчких aк тивнoсти и знaњa. 

Ствaрaлaш твo мoжe би ти зaступљeнo крoз: 
– музичкa питaњa и oдгoвoрe, 
– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeк ст,
– сaстaвљaњe рит мич ке ве жбе или мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa, 
– импрoвизaциja игрe/по кре та нa oдрeђeну му зи ку, 
– илу стра ци ју до жи вља ја му зи ке, 
– из ра ду му зич ких ин стру ме на та (функ ци о нал них или не функ ци о нал них),
– му зич коис тра жи вач ки рад,
– осми шља ва ње му зич ких до га ђа ја, про гра ма и про је ка та,
– осми шља ва ње му зич ких кви зо ва,
– осми шља ва ње му зич ких ди дак тич ких ига ра, ига ра са пе ва њем, ига ра уз ин стру мен тал ну прат њу или му зич ких дра ма ти за ци ја,
– кре а тив ну упо тре бу мул ти ме ди ја: ИКТ, аудио сним ци, сли ков ни ма те ри јал, мо бил ни те ле фо ни...
Уко ли ко има мо гућ но сти, мо гу се осми сли ти и ре а ли зо ва ти те мат ски про јек ти на ни воу оде ље ња или раз ре да (пле мен ска му зи ка, 

му зи ка на дво ру, у хра му, при год на му зи ка...).
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III. ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА 

На ста ва му зич ке кул ту ре под ра зу ме ва уче шће свих уче ни ка, а не са мо оних ко ји има ју му зич ке пре ди спо зи ци је. Ка ко је пред мет 
музичкакултура син те за ве шти на и зна ња, по ла зна тач ка у про це су оце њи ва ња тре ба да бу ду ин ди ви ду ал не му зич ке спо соб но сти и ни во 
прет ход ног зна ња сва ког уче ни ка. Бит ни фак то ри за пра ће ње му зич ког раз во ја и оце њи ва ње сва ког уче ни ка су ни во ње го вих по стиг ну ћа 
у од но су на де фи ни са не ис хо де као и рaд, сте пен ан га жо ва но сти, ко о пе ра тив ност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст. Та ко се у 
на ста ви музичкекултуре за исте вас пит нообра зов не за дат ке мо гу до би ти раз ли чи те оце не, као и за раз ли чи те ре зул та те исте оце не, због 
то га што се кон крет ни ре зул та ти упо ре ђу ју са ин ди ви ду ал ним уче нич ким мо гућ но сти ма. 

На чин про ве ре и оце на тре ба да под сти чу уче ни ка да на пре ду је и ак тив но уче ству је у свим ви до ви ма му зич ких ак тив но сти. Глав ни 
кри те ри јум за про цес пра ће ња и про це њи ва ња је начинученичкепартиципацијеумузичкомдогађају, од но сно да ли је у ста њу да пра ти му
зич ко де ло при слу ша њу и ка ко од но сно, да ли и ка ко из во ди и ства ра му зи ку ко ри сте ћи по сто је ће зна ње.У за ви сно сти од обла сти и те ме, 
по стиг ну ћа уче ни ка се мо гу оце ни ти усме ном про ве ром, кра ћим пи са ним про ве ра ма (до 15 ми ну та) и про це ном прак тич ног ра да и умет
нич ког и ства ра лач ког ан га жо ва ња. По ред ових тра ди ци о нал них на чи на оце њи ва ња, тре ба ко ри сти ти и дру ге на чи не оце њи ва ња као што су:

1. до при нос уче ни ка за вре ме груп ног ра да,
2. из ра да кре а тив них за да та ка на од ре ђе ну те му, 
3. рад на про јек ту (уче ник да је ре ше ње за не ки про блем и од го ва ра на кон крет не по тре бе),
4. спе ци фич не ве шти не.
У про це су вред но ва ња ре зул та та уче ња на став ник тре ба да бу де фо ку си ран на уче нич ку мо ти ва ци ју и ста во ве у од но су на из во ђе ње 

и ства ра ла штво, спо соб ност кон цен тра ци је, ква ли те та пер цеп ци је и на чин раз ми шља ња при ли ком слу ша ња, као и при ме ну те ро ет ског 
зна ња у му зи ци ра њу. 

На став ник тре ба да мо ти ви ше уче ни ка на да љи раз вој, та ко да уче ник осе ти да је кроз про цес вред но ва ња ви ђен и по др жан, као и 
да има ори јен та ци ју где се на ла зи у про це су раз во ја у окви ру му зи ке и му зич ког из ра жа ва ња. Ва жно је укљу чи ти са мог уче ни ка у овај 
про цес у сми слу ди ја ло га и уза јам ног раз у ме ва ња у ве зи са тим шта уче ник осе ћа као пре пре ке (вољ не и не вољ не) у свом раз во ју, као и на 
ко је на чи не се, изучениковеперспективе, оне мо гу пре бро ди ти.

Ка да је у пи та њу вред но ва ње обла сти Музичкo ствaрaлaшт вo, оно трeбa врeднoвaти у сми слу ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeни
кa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, кре а тив но раз ми шља ње и ства ра ње, пeдaгoш ки 
oпрaвдaнe.

Узи ма ју ћи у об зир циљ пред ме та нео п ход но је има ти на уму да се оквир вред но ва ња про це са и ре зул та та уче ња од ви ја нај ви ше у 
уче ни ко вом жи вом кон так ту са му зи ком, тј. из во ђе њу и ства ра ла штву, а та ко ђе и слу ша њу му зи ке. Те о рет ско зна ње тре ба да има сво ју 
при ме ну и функ ци ју у уче нич ком из ра жа ва њу кроз му зи ку и у кон так ту са му зи ком. Ка ко про цес уче ња у окви ру сва ког ча са тре ба да об
у хва ти све обла сти, по сма тра ње уче ни ка у жи вом кон так ту са му зи ком је исто вре ме но по ка за тељ ква ли те та про це са уче ња, као и иде ал на 
сце на за вред но ва ње оства ре но сти ис хо да. Су ма тив но вред но ва ње тре ба да бу де осми шље но кроз за дат ке и ак тив но сти ко је зах те ва ју кре
а тив ну при ме ну зна ња. Дик та те не тре ба прак ти ко ва ти, ни за да ва ти.

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је, осим по стиг ну ћа уче ни ка, и про цес на ста ве и уче ња, као и се бе и соп стве ни рад. Све што се по ка же до брим и ко ри сним на став
ник ће ко ри сти ти и да ље у сво јој на став ној прак си, а све што се по ка же као не до вољ но ефи ка сним и ефек тив ним тре ба ло би уна пре ди ти.

СКУП НО ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ МУ ЗИ КЕ

ХОР

Сва ка основ на шко ла је оба ве зна да ор га ни зу је рад хо ро ва. 
Хо ро ви мо гу би ти ор га ни зо ва ни као: хор мла ђих раз ре да, хор ста ри јих раз ре да или хор на ни воу шко ле, од 1. до 8. раз ре да. Ча со ви 

хо ра се из во де кон ти ну и ра но од по чет ка до кра ја школ ске го ди не, и као ре дов на на ста ва (3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)ула зе у 
не дељ ни фонд ча со ва на став ни ка му зич ке кул ту ре. Не дељ ни, од но сно го ди шњи фонд ча со ва од но си се на фонд на став ни ка а не уче ни ка 
ко ји су у оба ве зи да до ла зе 1–2 ча са не дељ но ка ко је при ка за но у на став ном пла ну. Ча со ви ра да са хо ром уно се се у рас по ред шко ле и део 
су рад не оба ве зе уче ни ка ко је ода бе ре на став ник. Хор тре ба да бро ји ми ни мум 35 чла но ва.

Пе ва ње у хо ру има свој обра зов ни и вас пит ни циљ. 
Обра зов ни циљ об у хва та раз ви ја ње слу ха и рит ма, ши ре ње гла сов них мо гућ но сти и учвр шћи ва ње ин то на ци је, спо соб ност за фи но 

ни јан си ра ње и из ра жај но пе ва ње при ме ном еле ме на та му зич ке из ра жај но сти (тем по, ди на ми ка...), упо зна ва ње стра них је зи ка, ли те рар
них тек сто ва, што све во ди ка раз ви ја њу естет ских кри те ри ју ма. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeк тиву – тим ски рад, раз ви ја ње тoлeрaнциje, ди сци пли не, пoш тoвaњa 
рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, сти ца ње са мо по у зда ња, са вла да ва ње тре ме и пру жа ње по мо ћи у сми слу вр
шњач ког уче ња и са рад ње.

Зна ча јан је ути цај му зи ке на здра вље (пси хо ло шки, со ци о ло шки, емо ци о нал ни раз вој), та ко да и пе ва ње у хо ру зна чај но до при но си 
сма ње њу стре са, агре сив но сти и по бољ ша њу здра вља уоп ште.

Ре пер то ар школ ских хо ро ва об у хва та од го ва ра ју ћа де ла до ма ћих и стра них ауто ра ра зних епо ха, као и на род не, при год не, пе сме са
вре ме них де чи јих ком по зи то ра и ком по зи ци је са фе сти ва ла де чи јег ства ра ла штва. У то ку школ ске го ди не по треб но је са хо ром из ве сти 
нај ма ње де сет дво гла сних и тро гла сних ком по зи ци ја, a cap pel la или уз ин стру мен тал ну прат њу. При из бо ру пе са ма на став ник тре ба да 
по ђе од уз ра ста уче ни ка, про це не гла сов них мо гућ но сти, и при ме ре ног ли те рал ног са др жа ја. 

На став ник фор ми ра хор на осно ву про ве ре слу ха и пе вач ких спо соб но сти уче ни ка, дик ци је и осе ћа ја за ри там, на кон че га сле ди кла
си фи ко ва ње пе ва ча по гла со ви ма.

Хор ске про бе се из во де одво је но по гла со ви ма и за јед но. Про грам ра да са хо ром тре ба да са др жи при год не ком по зи ци је, као и де ла 
озбиљ ни је умет нич ке вред но сти, у за ви сно сти од мо гућ но сти ан сам бла.

Са др жај ра да:
1. ода бир и раз вр ста ва ње гла со ва;
2. ве жбе ди са ња, дик ци је и ин то на ци је;
3. хор ско рас пе ва ва ње и тех нич ке ве жбе;
4. ин то на тив не ве жбе и ре ша ва ње по је ди них про бле ма из хор ске пар ти ту ре (ин тер вал ски, хар мон ски, стил ски);
5. му зич ка и пси хо ло шка об ра да ком по зи ци је;
6. уве жба ва ње хор ских де о ни ца по је ди нач но и за јед но;
7. оства ри ва ње про гра ма и на сту па пре ма Школ ском и Го ди шњем про гра му ра да шко ле.
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На ча со ви ма хо ра, на став ник тре ба да ука же на гра ђу и ва жност ме ха ни зма ко ји уче ству је у фор ми ра њу то на у окви ру пе вач ког 
апа ра та. Ди са ње, дик ци ја и ар ти ку ла ци ја пред ста вља ју осно ву во кал не тех ни ке па та ко ве жбе ди са ња и рас пе ва ва ња мо ра ју би ти стал но 
за сту пље не. Услов пра вил ног ди са ња и пра вил но др жа ње те ла. Пре по ру чу је се ком би но ва но ди са ње, нос и уста исто вре ме но, и то тр бу
шно, ди ја фраг ма тич но ди са ње. Пе вач на слу ша о ца де лу је и то ном и реч ју. У том сми слу на став ник тре ба да ин си сти ра на до број дик ци ји 
ко ја под ра зу ме ва ја сан и раз го ве тан из го вор тек ста, од но сно са мо гла сни ка и су гла сни ка, али и на пра вил ном ак цен то ва њу ре чи. Пре по
руч љи во је пе ва ње во ка ла на ис тој тон ској ви си ни, уз ми ни мал но по кре та ње ви ли це у ци љу из јед на ча ва ња во ка ла, а у ци љу до би ја ња 
ујед на че не хор ске бо је. 

Код об ра де но ве пе сме или ком по зи ци је пр во се при сту па де таљ ној ана ли за тек ста. Уко ли ко је текст на стра ном је зи ку, уче ни ци мо
ра ју на у чи ти пра вил но да чи та ју текст, из го ва ра ју но ве, не по зна те гла со ве ко ји не по сто је у ма тер њем је зи ку и упо зна ју се са зна че њем 
тек ста. У окви ру ана ли зе тек ста ва жно је обра ти ти па жњу и на ак цен то ва ње ре чи и сло го ва у за ви сно сти од де ла так та у ко ме се на ла зе и 
ме ло диј ског то ка. Сле ди ана ли за нот ног тек ста и усва ја ње ме ло ди је у фраг мен ти ма. Ова фа за при пре ме зах те ва одво је не про бе по гла со
ви ма. На за јед нич кој про би хо ра, на кон усва ја ња пе сме/ком по зи ци је у це ли ни тре ба обра ти ти па жњу на ди на ми ку и аго ги ку. 

Об ра ђе не ком по зи ци је из во ди ти на ре дов ним школ ским ак тив но сти ма (Дан шко ле, Све ча на про сла ва по во дом обе ле жа ва ња школ
ске сла ве Све тог Са ве, Го ди шњи кон церт...), кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма у шко ли и ван ње, као и на фе сти ва ли ма и так ми че њи ма хо ро ва, 
ка ко у зе мљи, та ко и ван ње.

Препорученекомпозицијезарадхорова

Химне:
– Др жав на хим на
– Хим на Све том Са ви
– Хим на шко ле
Канони:
– Не по знат аутор, Donanobispacem
– Лу и ђи Ке ру би ни, Начасупевања
– Вол фганг Ама де ус Мо царт, Ноћјемирна
– Ј. Г. Фе ра ри, Кукавица
– Јо зеф Хајдн, Мирјесвуда
– Во ји слав Илић, Sinemusica
Песмедомаћихаутора:
– Кон стан тин Ба бић, Баладаодваакрепа
– Иси дор Ба јић, Српскизвуци
– Зла тан Ва у да, Мрави
– Зла тан Ва у да, Пахуљице
– Слав ко Га јић, Тужнамуха
– Де јан Де спић, Киша
– Де јан Де спић, Огласи
– Де јан Де спић, Смејалица
– Вла ди мир Ђор ђе вић, Већеврана
– Во ји слав Илић, Воденица
– Да во рин Јен ко, Божеправде
– Да во рин Јен ко, пе сме из Ђида
– Пе тар Ко њо вић, Вра го лан
– Јо сиф Ма рин ко вић, Љу бим чепролећа
– Ми ло је Ми ло је вић, Ве тар
– Ми ло је Ми ло је вић, Мла дост
– Ми ло је Ми ло је вић, Му хаикомарац
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Другаруковет
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Десетаруковет
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Једанаестаруковет
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Наранилу
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Ал’јелеповајсвет
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Пазарживине
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Славска
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, Тебепојем
– Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, ХимнаВуку
– Во ји слав Си мић, Пошламимоманавода
– То дор Ска лов ски, Македонскахумореска
– Мар ко Тај че вић, Додолскепесме
– Мар ко Тај че вић, ПрвасвитаизСрбије
– Ши стекБа бић, Ој,Србијо
– Ми о драг Го ве да ри ца, Сугубајектениј
Страникомпозитори:
– Аутор не по знат, LaVioletta
– Па ле стри на, Benedictus
– Ор лан до ди Ла со, Ехо
– Лу ка Ма рен цио, Adunafrescariva
– Ђо ва ни да Но ла, Chilagagliarda
– Па ле стри на, Vi gi la te 
– Карл Ма ри ја фон Ве бер, Јека
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– Вол фганг Ама де ус Мо царт, Успаванка
– Бед жих Сме та на, Долетелеласте
– Франц Су пе, Пробазаконцерт
– Јо ха нес Брамс, Успаванка
– Фре де рик Шо пен, Жеља
– Фре де рик Шу берт, Пастрмка
– Гам бар Гу сејн ли, Мојипилићи
– Ге ор ги Ди ми тров, Анамрзелана
– Све то слав Обре те нов, Гајдар
– Зол тан Ко даљ, Каталинка
– Зол тан Ко даљ, ХидлоВеген
– Јо сип Ка план, Жуна

ОР КЕ СТАР

Ор ке стар је ин стру мен тал ни са став од нај ма ње 10 из во ђа ча ко ји сви ра ју у нај ма ње три са мо стал не де о ни це. У за ви сно сти од усло ва 
ко је шко ла има, мо гу се обра зо ва ти ор ке стри блок фла у та, там бу ри ца, гу дач ког са ста ва, хар мо ни ка, ман до ли на као и ме шо ви ти ор ке стри.

Рад на став ни ка са ор ке стром ула зи као ре дов на на ста ва (3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)у не дељ ни фонд ча со ва на став ни ка 
му зич ке кул ту ре, а уче ни ци ма је део рад не оба ве зе.

Са др жај ра да:
1. из бор ин стру ме на та и из во ђа ча у фор ми ра њу ор ке стра;
2. из бор ком по зи ци ја пре ма мо гућ но сти ма из во ђа ча и са ста ву ор ке стра; 
3. тех нич ке и ин то на тив не ве жбе;
4. рас пи си ва ње де о ни ца и уве жба ва ње по гру па ма (пр сто мет, ин то на ци ја, фра зи ра ње);
5. спа ја ње по гру па ма (I–II; II–III; I–III);
6. за јед нич ко сви ра ње це лог ор ке стра, рит мич коин то на тив но и стил ско об ли ко ва ње ком по зи ци је.
У из бо ру ор ке стар ског ма те ри ја ла и аран жма на во ди ти ра чу на о вр сти ан сам бла, уз ра сту уче ни ка и њи хо вим из во ђач ким спо соб но

сти ма. Ре пер то ар школ ског ор ке стра чи не де ла до ма ћих и стра них ком по зи то ра ра зних епо ха у ори ги нал ном об ли ку или при ла го ђе на за 
по сто је ћи школ ски са став. Школ ски ор ке стар мо же на сту пи ти са мо стал но или као прат ња хо ру.

ОСТА ЛИ ОБ ЛИ ЦИ ОБРА ЗОВ НОВАС ПИТ НОГ РА ДА

У сва кој основ ној шко ли има де це чи је се ин те ре со ва ње и љу бав за му зи ку не мо гу за до во љи ти са мо оним што им пру жа ре дов на 
на ста ва. За та кву де цу мо же се ор га ни зо ва ти до дат на на ста ва или сек ци је где се мо гу укљу чи ти у раз не гру пе. 

У за ви сно сти од афи ни те та, кре а тив них спо соб но сти или из во ђач ких мо гућ но сти уче ни ка рад се мо же ор га ни зо ва ти кроз сле де ће 
ак тив но сти: 

– со ли стич ко пе ва ње,
– гру пе пе ва ча,
– „Ма ла шко ла ин стру мен та” (кла вир, ги та ра, там бу ре...),
– гру пе ин стру ме на та,
– мла ди ком по зи то ри,
– мла ди ет но му зи ко ло зи (при ку пља ње ма ло по зна тих или го то во за бо ра вље них пе са ма сре ди не у ко јој жи ве),
– му зич кокре а тив не ра ди о ни це (пра вље ње му зич ких ин стру ме на та, илу стра ци је ве за не за на ста ву му зич ке кул ту ре и школ ске му

зич ке до га ђа је, ажу ри ра ње школ ског сај та, кре и ра ње, ор га ни за ци ја и ре а ли за ци ја му зич ких до га ђа ја...),
– рит мич ке ра ди о ни це (мо дер ни и тра ди ци о нал ни плес, рит мич ке игре, „бит бок синг” – во кал не пер ку си је, игре ча ша ма, шта по ви ма...),
– по се те кон цер ти ма у шко ли и ван ње (кон цер ти еми нент них умет ни ка, кон цер ти у ор га ни за ци ји Му зич ке омла ди не или не ког дру

гог удру же ња, кон цер ти уче ни ка му зич ких шко ла, при ја те ља шко ле, про јек ци је му зич ких фил мо ва...).
Про грам ра да тре ба при ла го ди ти ин ди ви ду ал ним мо гућ но сти ма, зре ло сти и ни воу прет ход ног зна ња сва ког уче ни ка.

На зив пред ме та ИСТОРИЈА
Циљ Циљна ста ве и уче ња историје је да уче ник, из у ча ва ју ћи исто риј ске до га ђа је, по ја ве, про це се и лич но сти, стек не основ на исто риј ска зна ња и ком пе

тен ци је нео п ход не за раз у ме ва ње са вре ме ног све та, раз ви је ве шти не кри тич ког ми шље ња и од го во ран од нос пре ма се би, соп стве ном и на ци о нал ном 
иден ти те ту, кул тур ноисто риј ском на сле ђу, дру штву и др жа ви у ко јој жи ви.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ОСНО ВИ ПРО У ЧА ВА ЊА  
ПРО ШЛО СТИ

–раз ли ку је основ не вре мен ске од ред ни це (го ди ну, де це ни ју, век, 
ми ле ни јум, еру);
–ло ци ра од ре ђе ну вре мен ску од ред ни цу на вре мен ској лен ти;
–раз ли ку је на чи не ра чу на ња вре ме на у про шло сти и са да шњо сти;
– име ну је пе ри о де про шло сти и исто риј ске пе ри о де и на ве де 
гра нич не до га ђа је;
–раз вр ста исто риј ске из во ре пре ма њи хо вој основ ној по де ли;
–по ве же вр сте исто риј ских из во ра са уста но ва ма у ко ји ма се чу
ва ју (ар хив, му зеј, би бли о те ка);

Основ ни са др жа ји

По јам про шло сти и исто ри ја као на у ка о про шло сти људ ског 
дру штва.
Хро но ло ги ја – ра чу на ње вре ме на.
По де ла про шло сти и пе ри о ди за ци ја исто ри је.
Исто риј ски из во ри – де фи ни ци ја, основ на по де ла и уста но ве у 
ко ји ма се чу ва ју.

Про ши ре ни са др жа ји

Срод не на у ке и по моћ не исто риј ске на у ке.
Исто ри ја око нас.
Историјско наслеђе – тековине.
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ПРА И СТО РИ ЈА

–на ве де глав не про на ла ске и опи ше њи хов ути цај на на чин жи
во та љу ди у пра и сто ри ји;
–раз ли ку је основ не од ли ке ка ме ног и ме тал ног до ба;

Основ ни са др жа ји
Основ не од ли ке пра и сто ри је (на чин жи во та љу ди, про на ла сци).
По де ла пра и сто ри је (ка ме но, ме тал но до ба).

Про ши ре ни са др жа ји
Најважнији праисторијски локалитети у Европи и Србији 
(Ласко, Алтамира, Лепенски Вир, Винча...).

СТА РИ ИС ТОК

–ло ци ра на исто риј ској кар ти нај ва жни је ци ви ли за ци је и др жа ве 
Ста рог ис то ка;
–ко ри сте ћи исто риј ску кар ту, до ве де у ве зу осо би не ре ље фа и 
кли ме са на стан ком ци ви ли за ци ја Ста рог ис то ка;
–од ре ди ме сто при пад ни ка дру штве не гру пе на гра фич ком при
ка зу хи је рар хи је за јед ни це;
– по ре ди на чин жи во та при пад ни ка раз ли чи тих дру штве них 
сло је ва на Ста ром ис то ку;
– на ве де нај ва жни је од ли ке др жав ног уре ђе ња ци ви ли за ци ја 
Ста рог ис то ка;
–иден ти фи ку је основ на обе леж ја и зна чај ре ли ги је у ци ви ли за
ци ја ма Ста рог ис то ка;
–раз ли ку је вр сте пи са ма ци ви ли за ци ја Ста рог ис то ка;
–илу стру је при ме ри ма ва жност ути ца ја при вред них, на уч них и 
кул тур них до стиг ну ћа на ро да Ста рог ис то ка на са вре ме ни свет;
–ко ри сте ћи да ту ин фор ма ци ју или лен ту вре ме на, сме сти исто риј
ску по ја ву, до га ђај и лич ност у од го ва ра ју ћи ми ле ни јум или век;
–из ло жи, у усме ном или пи са ном об ли ку, исто риј ске до га ђа је 
ис прав ним хро но ло шким ре до сле дом;
–при ку пи и при ка же по дат ке из раз ли чи тих из во ра ин фор ма ци
ја ве за них за од ре ђе ну исто риј ску те му;
–визуелне и текстуалне информације повеже са одговарајућим 
историјским периодом или цивилизацијом;

Основ ни са др жа ји
По јам Ста рог ис то ка – ге о граф ске од ли ке, нај зна чај ни је ци ви ли
за ци је (Ме со по та ми ја, Еги пат, Ју де ја, Фе ни ки ја).
Дру штве ни од но си (ро бо вла снич ко и те о крат ско дру штво) и др
жав но уре ђе ње (мо нар хи ја – цар ства/кра љев ства) у ци ви ли за ци
ја ма Ста рог ис то ка.
Основ не од ли ке при вре де и сва ко днев ни жи вот – оби ча ји, за ни
ма ња, кул ту ра ис хра не и ста но ва ња.
Кул ту ра и исто риј ско на сле ђе на ро да Ста рог ис то ка – ре ли ги ја 
(мо но те и зам и по ли те и зам), пи смо, књи жев ност, умет ност, на
у ка, ци ви ли за циј ске те ко ви не (ма те ма ти ка, ар хи тек ту ра, ка лен
дар, ири га ци о ни си стем, са о бра ћај на сред ства, ме ди ци на, за ко
ни...).

Про ши ре ни са др жа ји
Спе ци фич но сти еги пат ске ре ли ги је.
Спе ци фич но сти ре ли ги ја ци ви ли за ци ја Ме со по та ми је.
Основ не од ли ке ју да и зма.
Најважније цивилизације Далеког истока (Индија, Кина).

АН ТИЧ КА ГРЧ КА 

–опи ше осо бе но сти при род них усло ва и ге о граф ског по ло жа ја 
ан тич ке Грч ке;
–ло ци ра на исто риј ској кар ти нај ва жни је ци ви ли за ци је и др жа ве 
ан тич ке Грч ке;
–при ка зу је дру штве ну струк ту ру и др жав но уре ђе ње грч ких по
ли са на при ме ру Спар те и Ати не;
– по ре ди на чин жи во та при пад ни ка раз ли чи тих дру штве них 
сло је ва у ан тич кој Грч кој;
–иден ти фи ку је узро ке и по сле ди це грч копер сиј ских ра то ва и 
Пе ло по не ског ра та;
–ис тра жи основ на обе леж ја и зна чај ре ли ги је ста рих Гр ка;
–раз ли ку је ле ген де и ми то ве од исто риј ских чи ње ни ца;
–на ве де зна чај и по сле ди це осва ја ња Алек сан дра Ве ли ког;
–илу стру је при ме ри ма ва жност ути ца ја при вред них, на уч них и 
кул тур них до стиг ну ћа ан тич ке Грч ке и хе ле ни стич ког до ба на 
са вре ме ни свет;
–ко ри сте ћи да ту ин фор ма ци ју или лен ту вре ме на, сме сти исто
риј ску по ја ву, до га ђај и лич ност из исто ри је ан тич ке Грч ке и хе
ле ни зма у од го ва ра ју ћи ми ле ни јум, век или де це ни ју;
–из ра чу на вре мен ску уда ље ност из ме ђу по је ди них до га ђа ја;
–користи основне историјске појмове;

Основ ни са др жа ји
По јам ан тич ке Грч ке – ге о граф ске од ли ке.
Нај ста ри ји пе ри од грч ке исто ри је (Крит ска и Ми кен ска ци ви ли
за ци ја).
Грч ки ми то ви (по јам, при ме ри) и хо мер ски епо ви.
Ко ло ни за ци ја и основ не од ли ке при вре де.
По ли си – Спар та и Ати на (по јам по ли са, струк ту ра дру штва, др
жав но уре ђе ње).
Грч копер сиј ски ра то ви.
Пе ло по не ски рат – узро ци и по сле ди це.
Кул ту ра и сва ко днев ни жи вот (ре ли ги ја, олим пиј ске игре, ми то
ло ги ја, умет ност, на у ка, оби ча ји, за ни ма ња).
Хе ле ни стич ко до ба и ње го ва кул ту ра.
Исто риј ско на сле ђе (ин сти ту ци је, за ко ни, књи жев ност, по зо ри
ште, фи ло зо фи ја, де мо кра ти ја, ме ди ци на, умет ност, ар хи тек ту
ра, бе сед ни штво, олим пиј ске игре).

Про ши ре ни са др жа ји
Пе ло по не ски рат (ток ра та, нај ва жни ји до га ђа ји и лич но сти).
Нај и стак ну ти је лич но сти: Дра конт, Пе ри кле, Фи лип II, Ари сто
тел, Aрхимед...
Грч ка ми то ло ги ја, пан те он.
Седам светских чуда античког доба.

АН ТИЧ КИ РИМ

–ло ци ра на исто риј ској кар ти про стор на стан ка и ши ре ња Рим
ске др жа ве;
–на ве де основ не раз ли ке из ме ђу ан тич ке рим ске ре пу бли ке и 
цар ства;
–раз ли ку је узро ке од по сле ди ца нај зна чај ни јих до га ђа ја у исто
ри ји ан тич ког Ри ма;
–ис тра жи основ на обе леж ја и зна чај ре ли ги је ан тич ког Ри ма;
–илу стру је при ме ри ма ва жност ути ца ја при вред них, на уч них и 
кул тур них до стиг ну ћа ан тич ког Ри ма на са вре ме ни свет;
– по ре ди на чин жи во та при пад ни ка раз ли чи тих дру штве них 
сло је ва у ан тич ком Ри му;
–на ве де нај зна чај ни је по сле ди це на стан ка и ши ре ња хри шћан
ства;
–ло ци ра на кар ти нај ва жни је рим ске ло ка ли те те на те ри то ри ји 
Ср би је;
–ко ри сте ћи да ту ин фор ма ци ју или лен ту вре ме на, сме сти исто
риј ску по ја ву, до га ђај и лич ност из исто ри је ан тич ког Ри ма у од
го ва ра ју ћи ми ле ни јум, век или де це ни ју.

Основ ни са др жа ји
По јам ан тич ког Ри ма – ге о граф ске од ли ке и пе ри о ди за ци ја.
Осни ва ње Ри ма (ле ген да о Ро му лу и Ре му).
Струк ту ра дру штва и уре ђе ње Рим ске ре пу бли ке.
Ши ре ње Рим ске др жа ве (осва ја ња и про вин ци је, при вре да).
Рим у до ба цар ства – прин ци пат и до ми нат.
Кул ту ра и сва ко днев ни жи вот (ре ли ги ја, умет ност, на у ка, оби ча
ји, за ни ма ња).
Хри шћан ство – по ја ва и ши ре ње.
Пад За пад ног рим ског цар ства (по че так Ве ли ке се о бе на ро да, 
по де ла цар ства и пад За пад ног цар ства).
Исто риј ско на сле ђе (абе це да, ка лен дар, ме ди ци на, умет ност, ар
хи тек ту ра, пу те ви, во до вод, ка на ли за ци ја, тер ме, рим ски бро је
ви, хри шћан ство, рим ско на сле ђе на те ри то ри ји Ср би је).

Про ши ре ни са др жа ји
Етрур ци.
Рим ска вој ска.
Рим ски гра до ви на те ри то ри ји Ср би је.
Нај и стак ну ти је лич но сти: Ха ни бал, Ци це рон, Ју ли је Це зар, Кле
о па тра, Ок та ви јан Ав густ, Кон стан тин Ве ли ки...).
Рим ски пан те он.
Гладијаторске борбе.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Срп ски је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик 
Ге о гра фи ја
Ли ков на кул ту ра
Му зич ка кул ту ра
Вер ска на ста ва
Гра ђан ско вас пи та ње
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УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам је кон ци пи ран та ко да су за сва ку од пет те мат ских це ли на (Основипроучавањапрошлости, Праисторија, Стариисток, 
АнтичкаГрчка и АнтичкиРим), да ти ис хо ди, основ ни и про ши ре ни са др жа ји.

Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно ву зна ња ко ја су сте кли уче ћи исто ри ју. Они омо гу ћа ва ју да се циљ на
ста ве исто ри је до стиг не у скла ду са пред мет ним и ме ђу пред мет ним ком пе тен ци ја ма и стан дар ди ма по стиг ну ћа. 

Та ко де фи ни са ни ис хо ди по ма жу на став ни ку у пла ни ра њу и ре а ли зо ва њу не по сред ног ра да са уче ни ци ма, олак ша ва ју ћи му од ре ђи
ва ње оби ма и ду би не об ра де по је ди них на став них са др жа ја. Основ не и про ши ре не са др жа је чи не нај ва жни ји до га ђа ји, по ја ве и про це си, 
као и зна ме ни те лич но сти ко је су обе ле жи ле нај ста ри ји пе ри од исто ри је. Обим про ши ре них са др жа ја при ла го ђа ва се мо гућ но сти ма и ин
те ре со ва њи ма уче ни ка. Про грам се мо же до пу ни ти и са др жа ји ма из про шло сти за ви ча ја, чи ме се код уче ни ка по сти же ја сни ја пред ста ва 
о исто риј ској и кул тур ној ба шти ни у њи хо вом кра ју (ар хе о ло шка на ла зи шта, му зеј ске збир ке). Сви са др жа ји су у функ ци ји оства ри ва ња 
ис хо да пред ви ђе них про гра мом. 

Глав на ка рак те ри сти ка на ста ве усме ре не на оства ри ва ње ис хо да је та да је фо ку си ра на на уче ње у шко ли, што зна чи да уче ник тре ба 
да учи:

–смислено: по ве зи ва њем оног што учи са оним што зна и са си ту а ци ја ма из жи во та; по ве зи ва њем оног што учи са оним што је учио 
из исто ри је и дру гих пред ме та;

–проблемски: са мо стал ним при ку пља њем и ана ли зи ра њем по да та ка и ин фор ма ци ја; по ста вља њем ре ле вант них пи та ња се би и дру
ги ма; раз ви ја њем пла на ре ша ва ња за да тог про бле ма;

–дивергентно: пред ла га њем но вих ре ше ња; сми шља њем но вих при ме ра; по ве зи ва њем са др жа ја у но ве це ли не;
–критички: по ре ђе њем ва жно сти по је ди них чи ње ни ца и по да та ка; сми шља њем ар гу ме на та;
–кооперативно: кроз са рад њу са на став ни ком и дру гим уче ни ци ма; кроз ди ску си ју и раз ме ну ми шље ња; ува жа ва ју ћи ар гу мен те 

са го вор ни ка.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је да ти про грам по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, 
мо гућ но сти, као и по тре бе ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре и ра свој 
го ди шњи план ра да из ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по те ма ма олак ша ва ју на став ни ку да љу 
опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во кон крет не на став не је ди ни це. Од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња 
и пи са ња при пре ме за час, де фи ни ше пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: оне ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на 
уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је би тре ба ло са мо не ки уче ни ци да до стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар
ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки лак ше и бр же мо гу 
оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да по треб но ви ше вре ме на и ви ше раз ли чи тих ак тив но сти. На став ник за сва ки час пла ни ра и при пре ма 
сред ства и на чи не про ве ре оства ре но сти про јек то ва них ис хо да. Пре по ру ка је да пла ни ра и при пре ма на ста ву са мо стал но и у са рад њи са 
ко ле га ма због ус по ста вља ња ко ре ла ци ја ме ђу пред ме ти ма. У пла ни ра њу и при пре ма њу на ста ве, на став ник пла ни ра не са мо сво је, већ и 
ак тив но сти уче ни ка на ча су. По ред уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на на став ни ку је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри
шће ња и дру гих из во ра са зна ва ња. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Уче ни ци у пе ти раз ред ула зе са зна њем о основ ним исто риј ским пој мо ви ма, са од ре ђе ним жи вот ним ис ку стви ма и уоб ли че ним ста
во ви ма и на то ме тре ба па жљи во гра ди ти но ва зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти.

Да би сви уче ни ци до сти гли пред ви ђе не ис хо де, по треб но је да на став ник упо зна спе ци фич но сти на чи на уче ња сво јих уче ни ка и да 
пре ма њи ма пла ни ра и при ла го ђа ва на став не ак тив но сти. 

На став ник има сло бо ду да сам од ре ди рас по ред и ди на ми ку ак тив но сти за сва ку те му, ува жа ва ју ћи циљ пред ме та и де фи ни са не ис
хо де. Ре до след ис хо да не ис ка зу је њи хо ву ва жност јер су сви од зна ча ја за по сти за ње ци ља пред ме та. Из ме ђу ис хо да, ка ко у окви ру јед не, 
та ко и ви ше те ма, по сто ји по ве за ност. Оства ри ва ње јед ног ис хо да до при но си оства ри ва њу дру гих ис хо да. 

Ва жно је на гла си ти да су по је ди ни ис хо ди, да би се из бе гло по на вља ње, на ве де ни са мо у окви ру јед не те ме, иако се оства ру ју кроз 
ви ше те ма (ученикћебитиустањуда: лоцираодређенувременскуодредницунавременскојленти; одредиместоприпадникадруштвене
групенаграфичкомприказухијерархијезаједнице; изложи,уусменомилиписаномоблику,историјскедогађајеисправнимхронолошким
редоследом; прикупииприкажеподаткеизразличитихизвораинформацијавезанихзаодређенуисторијскутему; визуелнеитекстуалне
информацијеповежесаодговарајућимисторијскимпериодомилицивилизацијом; израчунавременскуудаљеностизмеђупојединихдога
ђаја; користиосновнеисторијскепојмове).

Мно ги од ис хо да су про це сни и пред ста вља ју ре зул тат ку му ла тив ног деј ства обра зов новас пит ног ра да, то ком ду жег вре мен ског 
пе ри о да и об ра де раз ли чи тих са др жа ја. При ме ра ра ди, ис ход ко ји гла си: ученикћебитиустањудаприкупииприкажеподаткеизраз
личитихизвораинформацијавезанихзаодређенуисторијскутему, на ве ден је у окви ру те ме Стариисток, али је, на рав но, ва жан и у 
ре а ли за ци ји сва ке дру ге те ме, ка ко у пе том, та ко и у на ред ним раз ре ди ма.

Бит но је ис ко ри сти ти ве ли ке мо гућ но сти ко је исто ри ја као на ра тив ни пред мет пру жа у под сти ца њу уче нич ке ра до зна ло сти, ко ја је 
у осно ви сва ког са зна ња. На став ни са др жа ји тре ба да бу ду пред ста вље ни као „при ча” бо га та ин фор ма ци ја ма и де та љи ма, не за то да би 
оп те ре ти ли пам ће ње уче ни ка, већ да би им исто риј ски до га ђа ји, по ја ве и про це си би ли пре до че ни ја сно, де таљ но, жи во и ди на мич но. 
По себ но ме сто у на ста ви историјеима ју пи та ња, ка ко она ко ја по ста вља на став ник уче ни ци ма, та ко и она ко ја до ла зе од уче ни ка, под
стак ну та оним што су чу ли у учи о ни ци или што су са зна ли ван ње ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја. До бро осми шље на пи та ња 
на став ни ка има ју под сти цај ну функ ци ју за раз вој исто риј ског ми шље ња и кри тич ке све сти, не са мо у фа зи утвр ђи ва ња и си сте ма ти за ци је 
гра ди ва, већ и у са мој об ра ди на став них са др жа ја. У за ви сно сти од ци ља ко ји на став ник же ли да оства ри, пи та ња мо гу има ти раз ли чи те 
функ ци је, као што су: фо ку си ра ње па жње на не ки са др жај или аспект, под сти ца ње по ре ђе ња, тра га ње за по ја шње њем. На ста ва би тре ба
ло да по мог не уче ни ци ма у ства ра њу што ја сни је пред ста ве не са мо о то ме „ка ко је уисти ну би ло”, већ и за што се не што де си ло и ка кве 
су по сле ди це из то га про ис те кле.

Да би схва тио до га ђа је из про шло сти, уче ник тре ба да их „ожи ви у свом уму”, у че му ве ли ку по моћ мо же пру жи ти упо тре ба раз
ли чи тих исто риј ских тек сто ва, ка ра та и дру гих из во ра исто риј ских по да та ка (до ку мен тар ни и игра ни ви део и ди ги тал ни ма те ри ја ли, 
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му зеј ски екс по на ти, илу стра ци је), оби ла же ње кул тур ноисто риј ских спо ме ни ка и по се те уста но ва ма кул ту ре. Ко ри шће ње исто риј ских 
ка ра та из у зет но је ва жно јер омо гу ћа ва уче ни ци ма да на очи гле дан и сли ко вит на чин до жи ве про стор на ко ме се не ки од до га ђа ја од ви јао, 
по ма жу ћи им да кроз вре ме пра те про ме не на од ре ђе ном про сто ру.

Тре ба ис ко ри сти ти и ути цај на ста ве исто ри је на раз ви ја ње је зич ке и го вор не кул ту ре (ве шти не бе сед ни штва), јер исто риј ски са др жа
ји бо га те и опле ме њу ју је зич ки фонд уче ни ка. Нео п ход но је има ти у ви ду и ин те гра тив ну функ ци ју исто ри је, ко ја у обра зов ном си сте му, 
где су зна ња по де ље на по на став ним пред ме ти ма, по ма же уче ни ци ма да по стиг ну це ло ви то схва та ње о по ве за но сти и усло вље но сти ге
о граф ских, еко ном ских и кул тур них усло ва жи во та чо ве ка. По жељ но је из бе га ва ти фраг мен тар но и изо ло ва но уче ње исто риј ских чи ње
ни ца јер оно има нај кра ће тра ја ње у пам ће њу и нај сла би ји тран сфер у сти ца њу дру гих зна ња и ве шти на. У на ста ви тре ба, кад год је то 
мо гу ће, при ме њи ва ти ди дак тич ки кон цепт мул ти пер спек тив но сти. Од ре ђе не те ме, по мо гућ но сти, тре ба ре а ли зо ва ти са од го ва ра ју ћим 
са др жа ји ма из срод них пред ме та, а по себ ну па жњу тре ба по све ти ти оспо со бља ва њу уче ни ка за ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о ноко
му ни ка ци о них тех но ло ги ја (упо тре ба ин тер не та, пра вље ње Po wer po int пре зен та ци ја, ко ри шће ње ди ги тал них аудиови зу ел них ма те ри ја ла 
и из ра да ре фе ра та).

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Пра ће ње на пре до ва ња за по чи ње ини ци јал ном про це ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на шта ће се про це њи ва ти ње гов 
да љи рад. Сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и 
охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка. Сва ки на став ни час и сва
ка ак тив ност уче ни ка су, у том сми слу, при ли ка за ре ги стро ва ње на прет ка уче ни ка и упу ћи ва ње на да ље ак тив но сти. На став ник тре ба да 
по др жи са мо ре флек си ју (про ми шља ње уче ни ка о то ме шта зна, уме, мо же) и под стак не са мо ре гу ла ци ју про це са уче ња кроз по ста вља ње 
лич них ци ље ва на пре до ва ња.

У на ста ви ори јен ти са ној на до сти за ње ис хо да вред ну ју се про цес и про дук ти уче ња. Да би вред но ва ње би ло објек тив но и у функ ци
ји уче ња, по треб но је ускла ди ти ни вое ци ље ва уче ња и на чи не оце њи ва ња. По треб но је, та ко ђе, ускла ди ти оце њи ва ње са ње го вом свр
хом. У вред но ва њу на у че ног, по ред усме ног ис пи ти ва ња, ко ри сте се и те сто ви зна ња. У фор ма тив ном оце њи ва њу се ко ри сте раз ли чи ти 
ин стру мен ти, а из бор за ви си од вр сте ак тив но сти ко ја се вред ну је. Вред но ва ње ак тив но сти, на ро чи то ако је тим ски рад у пи та њу, мо же 
се оба ви ти са гру пом та ко да се од сва ког чла на тра жи ми шље ње о соп стве ном ра ду и о ра ду сва ког чла на по на о соб (тзв. вр шњач ко оце
њи ва ње).

Ка ко ни је дан од по зна тих на чи на вред но ва ња ни је са вр шен, по треб но је ком би но ва ти раз ли чи те на чи не оце њи ва ња. Је ди но та ко на
став ник мо же да са гле да сла бе и ја ке стра не сва ког свог уче ни ка. При ли ком сва ког вред но ва ња по стиг ну ћа по треб но је уче ни ку да ти по
врат ну ин фор ма ци ју ко ја по ма же да раз у ме гре шке и по бољ ша свој ре зул тат и уче ње. Ако на став ник са уче ни ци ма до го во ри по ка за те ље 
на осно ву ко јих сви мо гу да пра те на пре дак у уче њу, уче ни ци се уче да раз ми шља ју о ква ли те ту свог ра да и о то ме шта тре ба да пре ду зму 
да би свој рад уна пре ди ли. Оце њи ва ње та ко по ста је ин стру мент за на пре до ва ње у уче њу. На осно ву ре зул та та пра ће ња и вред но ва ња, за
јед но са уче ни ци ма тре ба пла ни ра ти про цес уче ња и би ра ти по год не стра те ги је уче ња.

По треб но је да на став ник ре зул та те вред но ва ња по стиг ну ћа сво јих уче ни ка кон ти ну и ра но ана ли зи ра и ко ри сти та ко да уна пре ди део 
сво је на став не прак се. Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон
ти ну и ра но пра ти и вред ну је, осим по стиг ну ћа уче ни ка, и про цес на ста ве и уче ња, као и се бе и соп стве ни рад.

На зив пред ме та ГЕОГРАФИЈА
Циљ Циљна ста ве и уче ња географије је да уче ник из у ча ва њем ге о граф ских обје ка та, по ја ва и про це са у при род ном и дру штве ном окру же њу и ме ђу соб

ној по ве за но сти са њи ма раз ви је од го во ран од нос пре ма се би, при ро ди и бу дућ но сти пла не те Зе мље. 
Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ЧО ВЕК И ГЕ О ГРА ФИ ЈА

–по ве же по сто је ћа зна ња о при ро ди и дру штву са ге о гра фи јом 
као на у ком;
–по ве же ге о граф ска зна ња о све ту са исто риј ским раз во јем људ
ског дру штва и на уч нотех нич ким про гре сом;
–на при ме ри ма по ка же зна чај уче ња ге о гра фи је за сва ко днев ни 
жи вот чо ве ка;
–раз ли ку је од го вор но од нео д го вор ног по на ша ња чо ве ка пре ма 
при род ним ре сур си ма и оп стан ку жи во та на пла не ти Зе мљи;

Ши ре ње ге о граф ских хо ри зо на та и ве ли ка ге о граф ска от кри ћа.

Одговорност човека према планети Земљи.

ВА СИ О НА

–раз ли ку је пој мо ве ва си о на, га лак си ја, Млеч ни пут, Сун чев си
стем, Зе мља;
–об ја сни и при ка же струк ту ру Сун че вог си сте ма и по ло жај Зе
мље у ње му;
–раз ли ку је не бе ска те ла и на во ди њи хо ве ка рак те ри сти ке;
–одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве 
мене;

Ва си о на, галаксијa, Млеч ни пут, зве зде, са зве жђа.

Сунчев систем: Сунце, планете, сателити, Месец, месечеве 
мене, астероиди, комете, метеори.

ПЛА НЕ ТА  
ЗЕ МЉА 

Об лик Зе мље и 
струк ту ра ње не 

по вр ши не 

–по мо ћу гло бу са опи ше об лик Зе мље и на ве де до ка зе о ње ном 
об ли ку;
–по мо ћу кар те опи ше рас по ред коп на и во де на Зе мљи и на ве де 
на зи ве кон ти не на та и оке а на;
– при ме ри ма об ја сни де ло ва ње Зе мљи не те же на ге о граф ски 
омо тач;

Об лик и ди мен зи је Зе мље, рас по ред коп на и во де на Зе мљи
Си ла Зе мљи не те же, гло бус, еква тор, по ло ви.

Зе мљи на кре та ња 

–раз ли ку је и об ја сни Зе мљи на кре та ња и њи хо ве по сле ди це;
–по ве же смер ро та ци је са сме ном да на и но ћи;
–по ве же наг ну тост зе мљи не осе са раз ли чи том осве тље но шћу 
по вр ши не Зе мље;
–по ве же ре во лу ци ју Зе мље са сме ном го ди шњих до ба на се вер
ној и ју жној по лу лоп ти и по ја вом то плот них по ја се ва;

Ро та ци ја Зе мље и по сле ди ца ро та ци је: сме на об да ни це и но ћи, 
при вид но кре та ње Сун ца, ло кал но вре ме.

Револуција Земље и последице револуције: неједнака дужина 
обданице и ноћи током године, смена годишњих доба, календар, 
топлотни појасеви.
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Уну тра шња гра ђа и 
ре љеф Зе мље

– раз ли ку је де ло ва ње уну тра шњих си ла (си ла Зе мљи не те же, 
уну тра шња то пло та Зе мље);
–раз ли ку је основ не омо та че уну тра шње гра ђе Зе мље;
–на ве де спо ља шње си ле (ве тар, во да) Зе мље;
–по мо ћу кар те и цр те жа опи ше на чи не и по сле ди це кре та ња ли
тос фер них пло ча (вул ка ни зам, зе мљо тре си, на би ра ње и ра се да
ње);
–раз ли ку је хи по цен тар и епи цен тар и на ве де тру сне зо не у све
ту и у Ср би ји;
–на ве де по ступ ке ко је ће пред у зе ти за вре ме зе мљо тре са ;
–опи ше про цес вул кан ске еруп ци је и ње не по сле ди це;
–по мо ћу фо то гра фи ја или узор ка сте на раз ли ку је основ не вр
сте сте на, опи су је њи хов на ста нак и на во ди при ме ре за њи хо во 
ко ри шће ње;
–по мо ћу кар те, цр те жа и мул ти ме ди ја об ја шња ва на ста нак пла
ни на и ни зи ја и раз ли ку је над мор ску и ре ла тив ну ви си ну;
–раз ли ку је еро зив не и аку му ла тив не про це се;
–наведе примере деловања човека на промене у рељефу (бране, 
насипи, копови);

По ста нак и уну тра шња гра ђа Зе мље, ли тос фер не пло че: кре та ње 
пло ча, про ме на по ло жа ја кон ти не на та.

Вул ка ни зам и зе мљо тре си: еле мен ти, на ста нак, зо не по ја ва у 
све ту и Ср би ји, по сле ди це и шта ра ди ти у слу ча ју зе мљо тре са.

Сте не: маг мат ске, се ди мент не, ме та морф не.

По ста нак ре ље фа про це си ма на би ра ња и ра се да ња, пла ни не, ни
зи је, над мор ска и ре ла тив на ви си на.

Об ли ко ва ње ре ље фа деј ством во де (ра дом ре ка, та ла са, ле да, 
рас тва ра ње сте на) и ве тра.

Човек и рељеф (пoзитивни и негативни утицаји).

Ва зду шни омо тач 
Зе мље

–опи ше струк ту ру ат мос фе ре;
–на ве де вре мен ске про ме не ко је се де ша ва ју у тро пос фе ри (ве
тро ви, па да ви не, обла ци, за гре ва ње ва зду ха...);
–раз ли ку је по јам вре ме на од пој ма кли ма;
–на ве де кли мат ске еле мен те и чи ни о це и основ не ти по ве кли ме;
– гра фич ки пред ста ви и чи та кли мат ске еле мен те (кли ма ди ја
грам) ко ри сте ћи ИКТ;
–ко ри сти днев не ме те о ро ло шке из ве шта је из ме ди ја и пла ни ра 
сво је ак тив но сти у скла ду са њи ма;
–на во ди при ме ре ути ца ја чо ве ка на за га ђе ње ат мос фе ре и пред
ви ђа по сле ди це та квог по на ша ња;
–наводи примере о утицају атмосферских непогода на човека 
(екстремне температуре и падавине, град, гром, олуја);

Ат мос фе ра (са став, струк ту ра и зна чај).

Вре ме и кли ма: кли мат ски еле мен ти и по ја ве (тем пе ра ту ра, при
ти сак, вла жност ва зду ха, па да ви не, облач ност, ве тар).

Кли мат ски чи ни о ци, основ ни ти по ви кли ме.

Човек и клима (атмосферске непогоде, утицај човека на климу).

Во де на Зе мљи

–уоча ва и раз ли ку је на ге о граф ској кар ти оке а не, ве ћа мо ра, за
ли ве и мо ре у зе;
–на ве де и опи ше свој ства мор ске во де;
–по мо ћу кар те пра ви раз ли ку из ме ђу реч не мре же и реч ног сли
ва;
–на ве де и опи ше еле мен те ре ке (из вор, ушће, раз ли чи ти па до ви 
на реч ном то ку);
–раз ли ку је ти по ве је зер ских ба се на пре ма на чи ну по стан ка;
–на ве де узро ке на стан ка по пла ва и бу ји ца и об ја сни по сле ди це 
њи хо вог деј ства; 
–на ве де по ступ ке ко је ће пред у зе ти за вре ме по пла ве и на кон 
ње;
–на ве де при ме ре ути ца ја чо ве ка на за га ђи ва ње во да и пред ви ђа 
по сле ди це та квог по на ша ња;

Свет ско мо ре и ње го ва хо ри зон тал на по де ла, свој ства мор ске 
во де (сла ност, тем пе ра ту ра, бо ја, про вид ност), кре та ње мор ске 
во де (та ла си, цу на ми, пли ма и осе ка, мор ске стру је).

Во де на коп ну: под зем не во де и из во ри, ре ке, је зе ра и лед ни ци.

Човек и вода – поплаве и бујице, заштита вода од загађења.

Биљ ни и жи во тињ
ски свет на Зе мљи 

–по мо ћу кар те по ве же кли мат ске усло ве са рас про стра ње но шћу 
жи вог све та на Зе мљи;
–по мо ћу кар те на ве де при род не зо не и ка рак те ри сти чан жи ви 
свет у њи ма;
–опи ше ути цај чо ве ка на из у ми ра ње од ре ђе них биљ них и жи
во тињ ских вр ста;
–на ве де при ме ре за за шти ту жи вог 
све та на Зе мљи.

Рас про сти ра ње биљ ног и жи во тињ ског све та на Зе мљи.

Угроженост и заштита живог света.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Би о ло ги ја 
Исто ри ја
Ма те ма ти ка
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство
Фи зич ко и здрав стве но вас пи та ње
Ли ков на кул ту ра

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

На став ни про грам ге о гра фи је ко ји је пред ва ма пред ста вља про грам ори јен ти сан на ис хо де. Су штин ска про ме на овог про гра ма, у 
од но су на прет ход ни, је у то ме да је он ори јен ти сан на про цес уче ња и уче нич ка по стиг ну ћа, а не на на став не са др жа је. Ис хо ди де фи ни
са ни про гра мом пред ста вља ју уче нич ка по стиг ну ћа и као та кви су основ на во ди ља на став ни ку ко ји кре и ра на ста ву и уче ње. На став ни 
про грам је те мат ски кон ци пи ран. За сва ку област/те му да ти су са др жа ји. Ка ко је са да у пр ви план ста вљен ис ход, а не са др жај пред ме та, 
на став ни са др жа ји да ти у про гра му пред ста вља ју са мо пре по ру че не са др жа је на став ни ку. На став ник је кре а тор на ста ве и уче ња и он има 
пу ну сло бо ду у пла ни ра њу, осми шља ва њу и ко ри шће њу са др жа ја ко ји ма ће оства ри ти де фи ни са не ис хо де. 

Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта ће уче ни ци зна ти, раз у ме ти и уме ти да ура де на кон об ра ђе не на став не обла сти/те ме, од но сно на осно ву 
зна ња ко ја гра де уче ћи ге о гра фи ју. Ис хо ди пред ста вља ју опис ин те гри са них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти ко је уче ник гра ди, про
ши ру је и про ду бљу је кроз три про грам ске обла сти овог пред ме та.

Глав на ка рак те ри сти ка на ста ве усме ре не на до сти за ње ис хо да је уче ње у шко ли то ком ко јег на став ник тре ба да обез бе ди усло ве у 
ко ји ма ће уче ник учи ти:

– сми сле но: по ве зи ва њем оног што учи са оним што зна и са си ту а ци ја ма из жи во та; по ве зи ва њем оно га што учи са оним што је већ 
учио из ге о гра фи је и дру гих пред ме та;

– про блем ски: са мо стал ним при ку пља њем и ана ли зи ра њем по да та ка и ин фор ма ци ја; по ста вља њем ре ле вант них пи та ња се би и дру
ги ма; раз ви ја њем пла на ре ша ва ња за да тог про бле ма;
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– ди вер гент но: пред ла га њем но вих ре ше ња; сми шља њем но вих при ме ра; по ве зи ва њем са др жа ја у но ве це ли не;
– кри тич ки: по ре ђе њем ва жно сти по је ди них чи ње ни ца и по да та ка; сми шља њем ар гу ме на та; пред ви ђа њем по сле ди ца;
– ко о пе ра тив но: кроз рад и са рад њу са уче ни ци ма и на став ни ком, кроз ди ску си ју и раз ме ну ми шље ња ко ри сте ћи све рас по ло жи ве 

из во ре зна ња.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је да ти про грам по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, 
мо гућ но сти, као и по тре бе ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре и ра свој 
го ди шњи (гло бал ни) план ра да из ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма олак ша ва ју на
став ни ку да љу опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во кон крет не на став не је ди ни це. Од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа
зи пла ни ра ња и пи са ња при пре ме за час, де фи ни ше пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: оне ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је 
би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је би тре ба ло са мо нај бо љи уче ни ци да до стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на 
ве за са обра зов ним стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да 
се не ки лак ше и бр же мо гу оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да по треб но ви ше вре ме на и ви ше раз ли чи тих ак тив но сти. Ја ко је ва жно да 
при пла ни ра њу за кон кре тан час на став ник, по ред сво јих, ис пла ни ра и ак тив но сти уче ни ка. 

У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња тре ба има ти у ви ду да је уџ бе ник на став но сред ство и да он не од ре ђу је са др жа је пред ме та. За то 
је по треб но са др жа ји ма да тим у уџ бе ни ку при сту пи ти се лек тив но и у од но су на пред ви ђе не ис хо де ко је тре ба до сти ћи. По ред уџ бе ни ка, 
као јед ног од из во ра зна ња, на на став ни ку је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри шће ња и дру гих из во ра са зна ва ња. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Ак це нат на ста ве ге о гра фи је у пе том раз ре ду је да уче ник уви ди зна чај из у ча ва ња ге о гра фи је за ње га лич но и да из у ча ва њем пред
ви ђе них на став них обла сти раз ви је зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти за од го во ран од нос пре ма се би, при ро ди и бу дућ но сти пла не те 
Зе мље. Про грам се осла ња на са вре ме на до стиг ну ћа и пер спек ти ве раз во ја ге о граф ске на у ке, ко ре ла ти ван је и при ме рен ин те ре со ва њи ма 
и раз вој ним спо соб но сти ма уче ни ка. Он ува жа ва де фи ни са не стан дар де по стиг ну ћа за овај пред мет за крај основ ног обра зо ва ња и вас пи
та ња, као и ме ђу пред мет не ком пе тен ци је.

Про грам ску струк ту ру чи не три обла сти: 
1. Чо век и ге о гра фи ја 
2. Ва си о на 
3. Пла не та Зе мља 
На пр вом на став ном ча су на став ник уво ди уче ни ке у на став ни пред мет, од но сно, упо зна је уче ни ке са зна ча јем ге о гра фи је, не ула

зе ћи у тер ми но ло ги ју ге о граф ских ди сци пли на. На овом ча су је по треб но по мо ћи уче ни ци ма да по ве жу по сто је ћа зна ња о при ро ди и 
дру штву са ге о гра фи јом као на у ком. За јед но са уче ни ци ма на ве сти при ме ре и раз ло ге за што се из у ча ва ге о гра фи ја. Та ко ђе је по треб но 
упо зна ти уче ни ке са са др жа јем на став ног про гра ма и да ти им ја сна упут ства за рад.

Про грам ску област Васиона чи не нај о снов ни ја ма те ма тич коге о граф ска и астро ном ска зна ња о ва си о ни, Сун че вом си сте му, об ли ку 
и ве ли чи ни Зе мље, ње ном по ло жа ју у ва си о ни и о не бе ским те ли ма Сун че вог си сте ма. Кроз ову на став ну област по треб но је ин фор ми
са ти уче ни ке о основ ним ка рак те ри сти ка ма оста лих не бе ских те ла, без фак то граф ских по да та ка о пла не та ма:ве ли чи на, уда ље ност до 
Зе мље и слич но. Пре по ру чу је се на став ни ку, ако има мо гућ но сти, да са уче ни ци ма по се ти Пла не та ри јум и На род ну оп сер ва то ри ју у 
Бе о гра ду и да за вре ме ве дрих но ћи у ло кал ној сре ди ни по ка же уче ни ци ма ви дљи ва са зве жђа и ори јен та ци ју по мо ћу зве зде Се вер ња че.

Тре ћу про грам ска област ПланетаЗемља чи не са др жа ји фи зич ке ге о гра фи је и раз вр ста ни су у шест те ма.
По се бан зна чај има ју ис хо ди ко ји се од но се на об лик и ве ли чи ну Зе мље и рас по ред кон ти не на та и оке а на. За до сти за ње ис хо да 

пред ви ђе них овом те мом нај бо ље је ко ри сти ти де мон стра тив ноилу стра тив не ме то де и ме то де екс пе ри мен та уз упо тре бу мо де ла Зе мље 
гло бу са и ге о граф ске кар те. Има ју ћи у ви ду ори јен та ци ју про гра ма пред ме та и ње гов фо кус на раз ви ја ње функ ци о нал них зна ња уче ни ка, 
ге о граф ска кар та и ње но ко ри шће ње то ком про се ца уче ња и под у ча ва ња је оба ве зна. Упо зна ва ње уче ни ка са кар том и са основ ним пој
мо ви ма кар то граф ске пи сме но сти пре ма на став ном про гра му за по чи ње у пр вом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и пред ста вља 
осно ву раз ви ја ња функ ци о нал них зна ња. За то тре ба ра ди ти на да љем уна пре ђи ва њу сна ла же ња уче ни ка на кар ти то ком пе тог раз ре да, 
што пред ста вља осно ву за ка сни је из у ча ва ње кар то граф ског гра ди ва у ше стом раз ре ду.

За уче ни ке овог уз ра ста по себ но мо же би ти те шко раз у ме ва ње Зе мљи не ро та ци је, ре во лу ци је и по сле ди ца ових кре та ња. Због то га 
је по треб но по себ ну па жњу по све ти ти об ра ди и утвр ђи ва њу ових са др жа ја. На став ни ку се пре по ру чу је при ме на очи глед них на став них 
сред ста ва (гло бус, ба те риј ска лам па, те лу ри јум, ви део за пи си, ани ма ци је...) и де мон стра тив ноилу стра тив не ме то де и ме то де екс пе ри мен
та ка ко би се мо гао по сти ћи ви сок сте пен раз у ме ва ња и до сти за ња пред ви ђе них ис хо да. То ће би ти пред у слов за ка сни је усва ја ње ни за 
дру гих пој мо ва ко ји су у ве зи са сме ном об да ни це и но ћи, сме ном го ди шњих до ба, фор ми ра њем кли мат ских по ја се ва, од но сно свих пој
мо ва ко ји су у ве зи са вре ме ном и кли мом и уоп ште, по ја ва ма и про це си ма у ат мос фе ри, као и у хи дрос фе ри и би ос фе ри.

При об ра ди на став них са др жа ја Ре во лу ци ја Зе мље и То плот ни по ја се ви тре ба об ја сни ти тер ми не, као што су еква тор, Гри нич, се вер
ни и ју жни по врат ник и се вер ни и ју жни по лар ник. Не тре ба ула зи ти у тер ми но ло ги ју ге о граф ске ши ри не, ду жи не и ча сов них зо на, јер ће 
то би ти пред мет из у ча ва ња у ше стом раз ре ду.

На став на област ПланетаЗемља има по се бан зна чај јер у окви ру ње уче ни ци упо зна ју објек те, по ја ве и про це се, гран ске и ме ђу
гран ске ве зе, као и по себ не фи зич коге о граф ске за ко ни то сти. Ак це нат тре ба ста ви ти на до сти за ње ис хо да ко ји се од но се на функ ци о
нал но зна ње уче ни ка (ка ко се по на ша ти у слу ча ју зе мљо тре са, екс трем них тем пе ра ту ра, аст мос фер ских не по го да, бу ји ца и по пла ва...) и 
тре ба на ве сти при ме ре по зи тив ног и не га тив ног де ло ва ња чо ве ка на при ро ду. 

При род на сре ди на је у су шти ни сплет те сно по ве за них и ме ђу соб но усло вље них ком по не на та ко је пред ста вља ју је дин стве ну це ли
ну. Има ју ћи у ви ду на ру ша ва ње рав но те же у при род ној сре ди ни, по треб но је ука зи ва ти на пре вен ци ју и на за шти ту при ро де. 

По треб но је код уче ни ка раз ви ја ти од го вор ност о очу ва њу биљ них и жи во тињ ских вр ста и ра ци о нал ном ко ри шће њу при род них ре
сур са као усло ву оп стан ка на Зе мљи. Је дан од зна чај них ис хо да пе тог раз ре да је да се од уче ни ка оче ку је да опи ше од го вор ност ко ју чо век 
има пре ма пла не ти Зе мљи, пла не ти ко ју на ста њу је мо. Пре по ру ка је да се при ли ком пла ни ра ног из ле та уче ни ци упо зна ју са објек ти ма 
ге о на сле ђа и раз ви ју пра вил не ста во ве о ње го вом зна ча ју и очу ва њу.

По је ди ни пре по ру че ни са др жа ји мо гу би ти те шки и ап стракт ни уче ни ци ма, па се за то пре по ру чу је за др жа ва ње на основ ним пој
мо ви ма, по ја ва ма и про це си ма уз оби ла то ко ри шће ње ди дак тич ког ма те ри ја ла и ра зно вр сних ме то да ра да. Јед на од основ них ве шти на 
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ко ја се пре по ру чу је је пра вил но ге о граф ско по сма тра ње и уоча ва ње при род них обје ка та, по ја ва и про це са у ло кал ној сре ди ни чи ме се 
под сти че при род на ра до зна лост де це, са мо стал но ис тра жи ва ње и њи хо ва пра вил на ин тер пре та ци ја. Са др жа ји фи зич ке ге о гра фи је да ју 
мо гућ ност сти ца ња зна ња, ве шти на и на ви ка ко ри шће њем ста ти стич ког ма те ри ја ла ко ји је си сте ма ти зо ван у та бе ла ма, као и ру ко ва њем 
раз ли чи тим мер ним ин стру мен ти ма, ре ги стро ва њем и об ра дом по да та ка ко је они по ка зу ју. Пред ла же се, уко ли ко за то има мо гућ но сти да 
за об ра ду по да та ка уче ни ци ко ри сте ИКТ. На овај на чин по ве зу ју се и ин тер пре ти ра ју кван ти та тив ни по ка за те љи и утвр ђу ју узроч нопо
сле дич не ве зе и од но си. У окви ру ове те ме сви фи зич коге о граф ски објек ти, по ја ве и про це си не мо гу се пот пу но об ра ди ти, што и ни је 
циљ овог на став ног про гра ма. 

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка је у функ ци ји раз во ја уче ни ка у до сти за њу ис хо да. Пра ће ње и вред но ва ње уче ни ка за по чи ње ини
ци јал ном про це ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на то ће се про це њи ва ти ње гов да љи ток на пре до ва ња. Сва ка ак тив ност 
је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју 
соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка. У ту свр ху, сва ки на став ни час и сва ка ак тив ност 
уче ни ка је при ли ка за фор ма тив но оце њи ва ње, од но сно ре ги стро ва ње на прет ка уче ни ка и упу ћи ва ње на да ље ак тив но сти. На став ник тре
ба да по др жи са мо ре флек си ју (про ми шља ње уче ни ка о то ме шта зна, уме, мо же) и под сти ца ње са мо ре гу ла ци је про це са уче ња кроз по ста
вља ње лич них ци ље ва на пре до ва ња и пла ни ра ња ка ко да их оства ре. Оце њи ва ње је са став ни део про це са на ста ве и уче ња ко јим се обез
бе ђу је стал но пра ће ње оства ри ва ња про пи са них ци ље ва, ис хо да и стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка у то ку са вла да ва ња школ ског про гра ма. 
Уче ник се оце њу је на осно ву усме не про ве ре по стиг ну ћа, пи сме не про ве ре и прак тич ног ра да. Уче ник се оце њу је и на осно ву ак тив но сти 
и ње го вих ре зул та та ра да: пи са њу и из ла га њу пре зен та ци ја, раз ли чи тим об ли ци ма груп ног ра да, рад на про јек ти ма и сл. Кри те ри ју ми 
број ча ног оце њи ва ња (су ма тив но оце њи ва ње) су де фи ни са ни Пра вил ни ком о оце њи ва њу уче ни ка у основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу.

Од уче ни ка не зах те ва ти ме мо ри са ње фак то граф ског и ста ти стич ког ма те ри ја ла ка ко би зна ња би ла при мен љи ва, а уче ни ци оспо со
бље ни да са ми ис тра жу ју и ана ли зи ра ју од ре ђе не ге о граф ске објек те, по ја ве и про це се.

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је, осим по стиг ну ћа уче ни ка, и про цес на ста ве и уче ња, као и се бе и соп стве ни рад.

На зив пред ме та МАТЕМАТИКА
Циљ Циљ на ста ве и уче ња математике је да уче ник, овла да ва ју ћи ма те ма тич ким кон цеп ти ма, зна њи ма и ве шти на ма, раз ви је осно ве ап стракт ног и кри

тич ког ми шље ња, по зи тив не ста во ве пре ма ма те ма ти ци, спо соб ност ко му ни ка ци је ма те ма тич ким је зи ком и пи смом и при ме ни сте че на зна ња и ве
шти не у да љем шко ло ва њу и ре ша ва њу про бле ма из сва ко днев ног жи во та, као и да фор ми ра основ за да љи раз вој ма те ма тич ких пој мо ва.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 144часа

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

ПРИ РОД НИ БРО ЈЕ ВИ И ДЕ ЉИ ВОСТ

– из ра чу на вред ност јед но став ни јег бро јев ног из ра за и ре ши јед
но став ну ли не ар ну јед на чи ну или не јед на чи ну (у ску пу при род
них бро је ва);
– ре ши јед но ста ван про блем из сва ко днев ног жи во та ко ри сте ћи 
бро јев ни из раз, ли не ар ну јед на чи ну или не јед на чи ну (у ску пу 
при род них бро је ва);
– при ме ни пра ви ла де љи во сти са 2, 3, 4, 5, 9, 25 и де кад ним је
ди ни ца ма;
– раз ли ку је про сте и сло же не бро је ве и ра ста ви број на про сте 
чи ни о це;
– од ре ди и при ме ни НЗС и НЗД;
– из во ди ску пов не опе ра ци је уни је, пре се ка, раз ли ке и пра вил но 
упо тре бља ва од го ва ра ју ће ску пов не озна ке;
– пра вил но ко ри сти ре чи и, или, не, свакиу ма те ма тич коло гич
ком сми слу;

Пр ви део
Свој ства опе ра ци ја са би ра ња, мно же ња, од у зи ма ња и де ље ња у 
ску пу N0.
Де ље ње са остат ком у ску пу N0 (јед на кост a=bq+r,0≤r<b).
Свој ства де љи во сти; чи ни о ци и са др жа о ци при род ног бро ја. 
Де љи вост са 2, 5 и де кад ним је ди ни ца ма.
Де љи вост са 4 и 25. 
Де љи вост са 3 и 9.
Ску по ви и ску пов не опе ра ци је: уни ја, пре сек и раз ли ка.

Дру ги део
Про сти и сло же ни бро је ви. 
Ера то сте но во си то.
Ра ста вља ње при род них бро је ва на про сте чи ни о це.
За јед нич ки де ли лац и нај ве ћи за јед нич ки де ли лац. Еукли дов ал
го ри там за на ла же ње НЗД. 
Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац. Веза 
између НЗД и НЗС.

ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ ГЕ О МЕ ТРИ ЈЕ 

– ана ли зи ра од но се да тих ге о ме триј ских обје ка та и за пи ше их 
ма те ма тич ким пи смом; 
– опи ше основ не пој мо ве у ве зи са кру гом (цен тар, по лу преч
ник, тан ген та, те ти ва) и од ре ди по ло жај тач ке и пра ве у од но су 
на круг;
– на цр та пра ву па ра лел ну да тој пра вој ко ри сте ћи ге о ме триј ски 
при бор;
– упо ре ди, са би ра и од у зи ма ду жи, кон струк тив но и ра чун ски;
– пре сли ка да ти ге о ме триј ски обје кат цен трал ном си ме три јом и 
тран сла ци јом,
– правилно користи геометријски прибор;

Тач ке и пра ве; од но си при па да ња и рас по ре да.
Од нос пра вих у рав ни; па ра лел ност. 
Ме ре ње ду жи не и јед на кост ду жи.
Кру жни ца и круг. Кру жни ца и пра ва.
Пре но ше ње и на до ве зи ва ње ду жи.
Цен трал на си ме три ја.
Вектор и транслација.

УГАО

– иден ти фи ку је вр сте и опи ше свој ства угло ва (су сед ни, упо
ред ни, уна кр сни, угло ви на тран свер за ли, угло ви са па ра лел ним 
кра ци ма) и при ме ни њи хо ве уза јам не од но се; 
– на цр та пра ву нор мал ну на да ту пра ву ко ри сте ћи ге о ме триј ски 
при бор;
– из ме ри да ти угао и на цр та угао за да те ме ре;
– упо ре ди, са бе ре и оду зме угло ве ра чун ски и кон струк тив но, 
– ре ши јед но ста ван за да так при ме ном основ них свој ства па ра ле
ло гра ма (јед на кост на спрам них стра ни ца и на спрам них угло ва);

Угао, цен трал ни угао; јед на кост угло ва.
На до ве зи ва ње угло ва (су сед ни угло ви, кон струк тив но упо ре ђи
ва ње, са би ра ње и од у зи ма ње угло ва).
Упо ред ни угло ви; вр сте угло ва.
Ме ре ње угло ва, са би ра ње и од у зи ма ње ме ре угло ва.
Угао из ме ђу две пра ве; нор мал не пра ве; уна кр сни угло ви.
Угло ви на тран свер за ли.
Транслација и углови.
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РАЗ ЛОМ ЦИ

– про чи та, за пи ше, упо ре ди и пред ста ви на бро јев ној по лу пра вој 
раз лом ке и де ци мал не бро је ве и пре во ди их из јед ног за пи са у 
дру ги; 
– од ре ди ме сну вред ност ци фре у за пи су де ци мал ног бро ја,
– за о кру гли број и про це ни гре шку за о кру гљи ва ња;
– из ра чу на вред ност јед но став ни јег бро јев ног из ра за и ре ши јед
но став ну ли не ар ну јед на чи ну и не јед на чи ну;
– ре ши јед но ста ван про блем из сва ко днев ног жи во та ко ри сте ћи 
бро јев ни из раз, ли не ар ну јед на чи ну или не јед на чи ну;
– од ре ди про це нат да те ве ли чи не;
– при ме ни раз ме ру у јед но став ним ре ал ним си ту а ци ја ма;
– при ме ни арит ме тич ку сре ди ну да тих бро је ва;
– сакупи податке и прикаже их табелом и кружним дијаграмом и 
по потреби користи калкулатор или расположиви софтвер;

Пр ви део
По јам раз лом ка об ли ка a/b (а,b∈N).
При дру жи ва ње та ча ка бро јев не по лу пра ве раз лом ци ма.
Про ши ри ва ње, скра ћи ва ње и упо ре ђи ва ње раз ло ма ка.
Де ци мал ни за пис бро ја и пре во ђе ње у за пис об ли ка a/b (b≠0). 
Упо ре ђи ва ње бро је ва у де ци мал ном за пи су. 
За о кру гљи ва ње бро је ва.

Дру ги део
Основ не ра чун ске опе ра ци је с раз лом ци ма (у оба за пи са) и њи
хо ва свој ства. Из ра зи.
Јед на чи не и не јед на чи не у ску пу раз ло ма ка.

Тре ћи део
Примене разломака (проценти, аритметичка средина, размера). 
Основна неједнакост p< (p+q)/2 <q. 

ОСНА СИ МЕ ТРИ ЈА

– иден ти фи ку је оснoсиметричну фи гу ру и од ре ди ње ну осу си
ме три је;
– си ме трич но пре сли ка тач ку, дуж и јед но став ни ју фи гу ру ко ри
сте ћи ге о ме триј ски при бор;
– кон стру и ше си ме тра лу ду жи, си ме тра лу угла и при ме њу је њи
хо ва свој ства;
– конструише праву која је нормална на дату праву или паралел
на датој прави.

Осна си ме три ја у рав ни и ње не осо би не. 
Оса си ме три је фи гу ре.
Си ме тра ла ду жи и кон струк ци ја нор ма ле. 
Симетрала угла. 

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство 
Тех ни ка и тех но ло ги ја
Срп ски је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик 
Ге о гра фи ја

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма ма те ма ти ке су: ускла ђе ност са про гра мом ма те ма ти ке за пр ви ци клус основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња, ло гич ка по ве за ност са др жа ја и на сто ја ње, где год је то мо гу ће, да са др жа ји прет хо де са др жа ји ма дру гих пред ме та у ко ји ма се 
при ме њу ју. При из бо ру са др жа ја и пи са њу ис хо да за пред мет ма те ма ти ка узе та је у об зир чи ње ни ца да се уче њем ма те ма ти ке уче ни ци 
оспо со бља ва ју за: ре ша ва ње ра зно вр сних прак тич них и те о риј ских про бле ма, ко му ни ка ци ју ма те ма тич ких је зи ком, ма те ма тич ко ре зо но
ва ње и до но ше ње за кљу ча ка и од лу ка. Та ко ђе, у об зир је узе та и чи ње ни ца да сам про цес уче ња ма те ма ти ке има сво је по себ но сти ко је се 
огле да ју бро ју го ди на из у ча ва ња и не дељ ног бро ја ча со ва пред ме та и нео п ход но сти сти ца ња кон ти ну и ра них зна ња.

Са др жа ји про гра ма пред ста вља ју осно ву за оства ри ва ње ис хо да, јер je њи ма об у хва ће но све оно што уче ник тре ба да из гра ди на ни
воу зна ња, ко је пред ста вља основ ни услов за оства ри ва ње ис хо да. 

На став ни ци у сво јој сва ко днев ној на став ној прак си, тре ба да се осла ња ју на ис хо де, јер они ука зу ју шта је оно за шта уче ни ци тре ба 
да бу ду оспо со бље ни то ком уче ња пред ме та у јед ној школ ској го ди ни. Ис хо ди пред ста вља ју оче ки ва не и де фи ни са не ре зул та те уче ња и 
на ста ве. Оства ри ва њем ис хо да, уче ни ци усва ја ју основ не ма те ма тич ке кон цеп те, овла да ва ју основ ним ма те ма тич ким про це си ма и ве
шти на ма, оспо со бља ва ју се за при ме ну ма те ма тич ких зна ња и ве шти на и ко му ни ка ци ју ма те ма тич ким је зи ком. Кроз ис хо де се омо гу ћа ва 
оства ри ва ње и ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја као што су ко му ни ка ци ја, рад са по да ци ма и ин фор ма ци ја ма, ди ги тал на ком пе тен ци ја, ре
ша ва ње про бле ма, са рад ња и ком пе тен ци ја за це ло жи вот но уче ње.

Предлогзареализацијупрограма

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред лог бро ја ча со ва по те ма ма (уку пан број ча со ва за те му, број ча со ва за 
об ра ду но вог гра ди ва + број ча со ва за утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ју гра ди ва). При ли ком из ра де опе ра тив них пла но ва на став ник рас по
ре ђу је уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не те ме по ти по ви ма ча со ва (об ра да но вог гра ди ва, утвр ђи ва ње и уве жба ва ње, по на вља ње, 
про ве ра ва ње и си сте ма ти за ци ја зна ња), во де ћи ра чу на о ци љу пред ме та и ис хо ди ма.

При род ни бро је ви и де љи вост (34; 16+18)
Основ ни пој мо ви ге о ме три је (17;7+10)
Угао (17;7+10)
Раз лом ци (55; 23+32)
Осна си ме три ја (13; 5+8)
У на став ном про гра му су са др жа ји по је ди них те ма по де ље ни на два или три де ла, због то га што је по жељ но ком би но ва ти ал ге бар ске 

и ге о ме триј ске са др жа је. Пред ло же ни ре до след ре а ли за ци је те ма:
1. При род ни бро је ви и де љи вост – пр ви део;
2. Основ ни пој мо ви ге о ме три је;
3. При род ни бро је ви и де љи вост – дру ги део;
4. Раз лом ци – пр ви део;
5. Угао;
6. Раз лом ци – дру ги део;
7. Осна си ме три ја;
8. Раз лом ци – тре ћи део.
Пред ло же на по де ла те ма и ре до след ре а ли за ци је ни су оба ве зни за на став ни ке, већ са мо пред ста вља ју је дан од мо гу ћих мо де ла.
Напомена:зареализацију4писменазадатака(утрајањуодпоједногчаса),саисправкама,планираноје8часова.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам усме ра ва на став ни ка да на став ни про цес кон ци пи ра у скла ду са де фи ни са ним ис хо ди ма, од но сно да пла ни ра ка ко 
да оства ри ис хо де, ко је ме то де и тех ни ке да при ме ни, као и ко је ак тив но сти ће за то ода бра ти. Де фи ни са ни ис хо ди по ка зу ју на став ни ку и 
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ко ја су то спе ци фич на зна ња и ве шти не ко ја су уче ни ку по треб на за да ље уче ње и сва ко днев ни жи вот. При ли ком пла ни ра ња ча са, ис хо де 
пред ви ђе не про гра мом тре ба раз ло жи ти на ма ње ко ји од го ва ра ју ак тив но сти ма пла ни ра ним за кон кре тан час. Тре ба има ти у ви ду да се 
ис хо ди у про гра му раз ли ку ју, да се не ки мо гу лак ше и бр же оства ри ти, док је за дру ге по треб но ви ше вре ме на, ви ше раз ли чи тих ак тив но
сти и рад на раз ли чи тим са др жа ји ма. Ис хо де тре ба по сма тра ти као циљ ко ме се те жи то ком јед не школ ске го ди не. На ста ву у том сми слу 
тре ба усме ри ти на раз ви ја ње ком пе тен ци ја, и не тре ба је усме ри ти са мо на оства ри ва ње по је ди нач них ис хо да. 

При об ра ди но вих са др жа ја тре ба се осла ња ти на по сто је ће ис ку ство и зна ње уче ни ка, и на сто ја ти, где год је то мо гу ће, да уче ни ци 
са мо стал но из во де за кључ ке. Основ на уло га на став ни ка је да бу де ор га ни за тор на став ног про це са, да под сти че, ор га ни зу је и усме ра ва 
ак тив ност уче ни ка. Уче ни ке тре ба упу ћи ва ти да ко ри сте уџ бе ник и дру ге из во ре зна ња, ка ко би усво је на зна ња би ла трај ни ја и ши ра, а 
уче ни ци оспо со бље ни за при ме ну у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка. 

На ча со ви ма тре ба ком би но ва ти раз ли чи те ме то де и об ли ке ра да, што до при но си ве ћој ра ци о на ли за ци ји на став ног про це са, под сти
че ин те лек ту ал ну ак тив ност уче ни ка и на ста ву чи ни ин те ре сант ни јом и ефи ка сни јом. Из бор ме то да и об ли ка ра да за ви си од на став них 
са др жа ја ко је тре ба ре а ли зо ва ти на ча су и пред ви ђе них ис хо да, али и од спе ци фич но сти од ре ђе ног оде ље ња и ин ди ви ду ал них ка рак те ри
сти ка уче ни ка. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Природнибројевиидељивост–Ова те ма пред ста вља при род ну ве зу са гра ди вом пр вог ци клу са и у окви ру ње тре ба про ши ри ти 
и про ду би ти зна ња ко ја су уче ни ци ра ни је сте кли. Об но ви ти свој ства ску по ва N и N0 (прет ход ник или след бе ник) и под се ти ти се при дру
жи ва ња бро је ва тач ка ма бро јев не пра ве.

Кроз ра зно вр сне за дат ке са из ра зи ма, јед на чи на ма и не јед на чи на ма из сва ко днев ног жи во та, на ста ви ти са из гра ђи ва њем пој мо ва 
бро јев ни из раз, про мен љи ва, из раз с про мен љи вом и при дру жи ва ње, ко ри сте ћи при то ме и тер ми не из раз, фор му ла, ис каз. Код јед на чи на 
и не јед на чи на за др жа ти се на јед но став ни јим об ли ци ма, у ци љу усва ја ња кон цеп та ре ша ва ња да тог про бле ма. 

Уоча ва ти при ме ре јед но став ни јих (функ циј ских) за ви сно сти у ра зним обла сти ма (при дру жи ва ње по да том пра ви лу бро је ва – бро је
ви ма, бро је ва – ду жи ма, бро је ва – по вр ши на ма и др.). При то ме је ва жно ко ри шће ње ди ја гра ма и та бе ла (ди ја грам то ка ал го рит ма, та бе ла 
ре зул та та не ког пре бро ја ва ња или ме ре ња и др). У овом де лу тре ба ко ри сти ти и при ме ре са ге о ме триј ским об ли ци ма, у ко ји ма се по ја
вљу је за ви сност ме ђу ве ли чи на ма. 

У де лу ко ји се од но си на де љи вост, под се ти ти уче ни ке да де ље ње у ску пу при род них бро је ва без остат ка ни је увек мо гу ће. Уве сти 
де ље ње са остат ком, јед на кост а=bq+r,0≤r<b и скуп мо гу ћих оста та ка. Ис та ћи свој ства де љи во сти и ана ли зи ра ти де љи вост зби ра, раз
ли ке и про из во да.

Пра ви ла де љи во сти де кад ним је ди ни ца ма и бро је ви ма 2, 5, 4 и 25 уве сти та ко да уче ни ци са ми от кри ва ју за ко ни то сти и ак тив но се 
укљу чу ју у про цес ис тра жи ва ња и уче ња, док за пра ви ла де љи во сти са 3 и 9 тре ба уче ни ке до бро иза бра ним при ме ри ма во ди ти до пра
ви ла. Та ко ђе, уче ни ци тре ба да уоче и ве зе из ме ђу ових пра ви ла (нпр. ако је број де љив са 10, де љив је и са 2 и са 5). На овом уз ра сту, 
на гла сак тре ба да бу де на при ме ни, а не на фор мал ном на чи ну из ла га ња. 

На кон крет ним при ме ри ма под ску по ва N0, уве сти раз ли чи те на чи не за пи си ва ња ску по ва уз уво ђе ње пој ма пра зног ску па и бес ко нач
ног ску па. Уве сти основ не пој мо ве о ску по ви ма и ма те ма тич ком из ра жа ва њу: скуп, еле мен ти, под скуп, јед на кост ску по ва, пра зан скуп, 
са од го ва ра ју ћим зна ци ма; ску пов не опе ра ци је: уни ја, пре сек, раз ли ка и од го ва ра ју ће озна ке. Ко ри шће њем при ме ра из те ку ћих са др жа ја, 
по себ но арит ме тич ких и ка сни је ге о ме триј ских, да ље осми шља ва ти по јам ску па, из гра ђи ва ти ма те ма тич ки је зик и уно си ти пре ци зност у 
из ра жа ва њу. На по де сним при ме ри ма илу стро ва ти ма те ма тич коло гич ку упо тре бу ре чи: сваки,неки,или,и,не,следи (ако...онда). Ску пов
не опе ра ци је над два ску па тре ба илу стро ва ти ра зно вр сним при ме ри ма са при род ним бро је ви ма, уз ко ри шће ње Ве но вих ди ја гра ма и без 
њих. По ред то га, уче ни ци тре ба да ре ша ва ју за дат ке у ко ји ма се ску пов не опе ра ци је при ме њу ју на ску по ве де ли ла ца, од но сно са др жа ла ца 
бро је ва, што пред ста вља до бар увод за уво ђе ње пој мо ва нај ве ћи за јед нич ки де ли лац и нај ма њи за јед нич ки са др жа лац. 

Уве сти пој мо ве про стог и сло же ног бро ја, об ја сни ти по сту пак Ера то сте но вог си та и по сту пак ра ста вља ња при род них бро је ва на 
про сте чи ни о це и од ре ђи ва ња нај ве ћег за јед нич ког де ли о ца и нај ма њег за јед нич ког са др жа о ца, Еукли дов ал го ри там (на кон крет ним при
ме ри ма) и ве зу из ме ђу НЗД и НЗС, и оспо со би ти уче ни ке за њи хо ви при ме ну у про блем ским за да ци ма. 

Основнипојмовигеометрије – Глав ни циљ те ме је сте да ус по ста ви при род ни пре лаз на ви ше ни вое раз у ме ва ња ге о ме три је, са 
ни воа визуелизације (на ко ме су ба зи ра ни са др жа ји ге о ме три је у пр вом ци клу су), на ни вое анализирања и апстракције (одн. неформалне
дедукције). Но ви ни во под ра зу ме ва опи си ва ње и ре пре зен та ци је ге о ме триј ских обје ка та на при род ном и фор мал ном је зи ку, ана ли зи ра ње 
од но са ме ђу објек ти ма. Уче ни ци усва ја ју еле мен те де дук тив ног за кљу чи ва ња (пра вил но фор му ли са ње твр ђе ња; пра вил но за кљу чи ва ње, 
пра вил но ко ри шће ње ве зни ка и, или, а на ро чи то ако...он да). Са др жа је тре ба да пра те за да ци у ко ји ма се ис ти че пра вил но из ра жа ва ње, до
го во ре но озна ча ва ње, ко рект но цр та ње, и ко ји ма се под сти че ло гич коком би на тор но раз ми шља ње. 

По ла зе ћи од пој мо ва тачке и правеи од но са припадања и распореда уве сти по јам ду жи и по јам по лу пра ве и на чи не њи хо вог обе ле
жа ва ња. Не фор мал но ис та ћи очи глед не исти не ко је се од но се на на ве де не пој мо ве и од но се. 

Раз ма тра ти од нос две пра ве у рав ни; фор му ли са ти као очи глед ну исти ну да за сва ку пра ву и тач ку ван ње по сто ји је дин стве на пра ва 
ко ја про ла зи кроз да ту тач ку и па ра лел на је да тој пра вој; за јед но са овом чи ње ни цом по ка за ти цр та ње (обич ним и тро у га о ним ле њи ром) 
пра ве па ра лел не да тој пра вој кроз тач ку ко ја јој не при па да. Кроз за дат ке ис та ћи си ме трич ност и тран зи тив ност па ра лел но сти (без уво
ђе ња тих пој мо ва), као и обла сти на ко је је по де ље на ра ван за да тим пра ва ма. Као по себ но ва жне обла сти (за јед но са гра ни цом) ис та ћи 
троуглове и паралелограмеи на чи не њи хо вог озна ча ва ња. 

Об ја сни ти прак ти чан зна чај стан дар них је ди ни ца ме ре и по тре бу за де ло ви ма је ди ни це ме ре. Из ра жа ва ти ду жи не ви ше и ме но ва ним 
бро је ви ма и ис та ћи пре тва ра ње у јед но и ме не нај ни жих је ди ни ца. Јед на кост ду жи уве сти као јед на кост њи хо вих ду жи на (уз ис ти ца ње да 
се јед на кост не од но си на јед на кост ду жи као ску по ва та ча ка). 

Уве сти пој мо ве: кру жни ца, круг, цен тар, по лу преч ник, преч ник, лук, те ти ва и тан ген та. Од нос две кру жни це, од но сно два кру га раз
ма тра ти на кон крет ним при ме ри ма и за да ци ма.

Ко ри сти ти ше стар као ге о ме триј ски ин стру мент за цр та ње кру жни ца, упо ре ђи ва ње ду жи и опе ра ци је над њи ма.
Кон струк тив но упо ре ђи ва ње, са би ра ње и од у зи ма ње ду жи по ве за ти са ме ре њем. У за да ци ма ко ри сти ти из ло мље не ли ни је (отво ре не 

и за тво ре не) без екс пли цит не де фи ни ци је и уве сти по јам оби ма за тво ре не из ло мље не ли ни је. 
Цен трал ном си ме три јом пре сли ка ва ти тач ке, ду жи, кру жни це, тро у гло ве, ква дра те и пра во у га о ни ке. Ис та ћи основ не осо би не цен

трал не си ме три је и по ве за ти их са осо би на ма па ра ле ло гра ма. 
Уве сти пој мо ве усме ре них ду жи и век то ра (ин тен зи тет, пра вац, смер). Тран сла ци јом („па ра лел ним пре но ше њем”) пре сли ка ва ти тач

ке, ду жи, кру жни це, тро у гло ве, ква дра те и пра во у га о ни ке и оста ле јед но став не фи гу ре, ко ри сте ћи при то ме ге о ме триј ски при бор. Ис та ћи 
основ не осо би не тран сла ци је и по ве за ти их са осо би на ма па ра ле ло гра ма.



Страна 94 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

Угао–Уга о ну ли ни ју уве сти као уни ју две по лу пра ве са за јед нич ким по чет ком. Ако уга о на ли ни ја ни је опру же на, ис та ћи раз ли ку 
из ме ђу кон век сне и не кон век сне обла сти у за ви сно сти од то га да ли та област са др жи или не са др жи дуж чи ји су кра је ви на кра ци ма. 
Угао уве сти као уни ју уга о не ли ни је и јед не од по ме ну тих обла сти, али да ља раз ма тра ња огра ни чи ти са мо на кон век сне угло ве. Уве сти и 
озна ча ва ње угло ва ма лим сло ви ма грч ког ал фа бе та. Ко ри сте ћи се ме ха нич ким мо де ли ма (кре та ње клат на, ле пе за и сл.) мо ти ви са ти при
дру жи ва ње кру жних лу ко ва (и од го ва ра ју ћих те ти ва) угло ви ма. Јед на ке угло ве уве сти као угло ве чи је су од го ва ра ју ће те ти ве у кру го ви ма 
јед на ких по лу преч ни ка јед на ке. На ово об ја шње ње на до ве за ти кон струк тив но пре но ше ње угло ва по мо ћу ше ста ра и ле њи ра, а за тим и 
кон струк тив но упо ре ђи ва ње, са би ра ње и од у зи ма ње угло ва.

Раз ви ти код уче ни ка ве шти ну ме ре ња и цр та ња угла по мо ћу угло ме ра. По ве за ти јед на кост угло ва са јед на ко шћу њи хо вих ме ра. Уве
сти де ло ве сте пе на (ми ну те и се кун де) и по ступ ке са би ра ња и од у зи ма ња ме ра угло ва. 

Об ја сни ти јед на кост уна кр сних угло ва и уве сти нор мал ност пра вих. Уче ни ке тре ба оспо со би ти да цр та ју нор ма лу на пра ву из да
те тач ке упо тре бом тро у га о ног ле њи ра, а на кон ис ти ца ња нор мал но сти тан ген те и од го ва ра ју ћег по лу преч ни ка, и за цр та ње тан ген те на 
кру жни цу у за да тој тач ки кру жни це. Об ја сни ти шта се под ра зу ме ва под ра сто ја њем тач ке од пра ве. Под углом из ме ђу пра вих ко је ни су 
ме ђу соб но нор мал не под ра зу ме ва ти од го ва ра ју ћи оштар угао. 

Ис та ћи угло ве ко је обра зу је тран свер за ла две па ра лел не пра ве. Ка да тран свер за ла ни је нор мал на на па ра лел ним пра ва ма, до би је не 
угло ве по де ли ти на оштре и ту пе и ис та ћи да су сви угло ви исте вр сте ме ђу соб но јед на ки. 

Об но ви ти јед на кост на спрам них стра ни ца па ра ле ло гра ма, и из ве сти јед на кост на спрам них угло ва па ра ле ло гра ма. Об ја сни ти шта се 
под ра зу ме ва под ра сто ја њем из ме ђу две па ра лел не пра ве. Ис та ћи од но се угло ва са па ра лел ним кра ци ма. 

Разломци–По јам раз лом ка, као де ла це ли не, уче ни ци су упо зна ли у пр вом ци клу су. На по чет ку уве сти пој мо ве пра вог од но сно 
не пра вог раз лом ка, као и ме шо ви тог бро ја. Пре тва ра ње ме шо ви тог бро ја у не пра ви раз ло мак и обр ну то, по ве за ти са по ступ ком де ље ња 
са остат ком. 

Ге о ме триј ску ин тер пре та ци ју не не га тив них ра ци о нал них бро је ва уво ди мо по мо ћу бро јев не по лу пра ве. При ме ри за то тре ба да бу ду 
ра зно вр сни, име ни о ци раз ло ма ка не тре ба да бу ду ве ћи од 10, а уче ни ци тре ба да схва те ва жност из бо ра је ди нич не ду жи за пре ци зно при
ка зи ва ње да тих раз ло ма ка. Бро јев на по лу пра ва се мо же ко ри сти ти и за упо ре ђи ва ње раз ло ма ка.

Про ши ри ва ње и скра ћи ва ње раз ло ма ка уво ди ти на осно ву осо би не ко лич ни ка да се он не ме ња ка да се и де ље ник и де ли лац по мно
же, од но сно по де ле истим бро јем раз ли чи тим од ну ле. Скра ћи ва ње раз лом ка до не сво дљи вог по ве за ти са по зна тим по ступ ком на ла же ња 
нај ве ћег за јед нич ког де ли о ца бро ји о ца и име ни о ца. На при ме ри ма по ка за ти да се скра ћи ва ње мо же из ве сти и по ступ но, али да је прет
ход ни по сту пак ефи ка сни ји.

Упо зна ти уче ни ке са раз ли чи тим на чи ни ма упо ре ђи ва ња раз ло ма ка. При ме ре ко ји се ко ри сте тре ба илу стро ва ти по мо ћу кру жних 
исе ча ка или фи гу ра у ква драт ној мре жи и на тај на чин по ве за ти овај део те ме са те ма ма из ге о ме три је (нпр. угао и ме ре ње угла).

Уво ђе ње де ци мал ног за пи са раз лом ка и њи хо во при ка зи ва ње на бро јев ној по лу пра вој по ве за ти са ме ре њем ду жи не, ма се и за пре
ми не теч но сти, ко ри шће њем при ме ра из сва ко днев ног жи во та. Пре во ђе ње раз ло ма ка у де ци мал ни за пис за по че ти са раз лом ци ма ко ји се 
мо гу све сти на де ци мал не раз лом ке, а на кон то га уве сти и по јам пе ри о дич ног де ци мал ног за пи са. 

Са би ра ње и од у зи ма ње раз ло ма ка уве сти сво ђе њем на за јед нич ки име ни лац, с тим што на по чет ку не тре ба ин си сти ра ти на нај ма
њем за јед нич ком са др жа о цу. Мно же ње раз ло ма ка нај лак ше је илу стро ва ти у ква драт ној мре жи нпр. пре ко по вр ши не пра во у га о ни ка. Пре 
де ље ња раз ло ма ка упо зна ти уче ни ке са пој мом ре ци проч не вред но сти раз лом ка и при род ног бро ја. Са мо де ље ње уве сти по мо ћу јед но
став них при ме ра де ље ња раз лом ка при род ним бро јем и на кра ју уоп шти ти да је де ље ње раз лом ком исто што и мно же ње ње го вом ре ци
проч ном вред но шћу.

Код са би ра ња, од у зи ма ња и мно же ња де ци мал них бро је ва ко ри сти ти ана ло ги ју са из во ђе њем истих опе ра ци ја са при род ним бро је
ви ма. Код де ље ња уве сти пр во де ље ње де ци мал ног бро ја при род ним, а на кон то га, кроз до бро ода бра не при ме ре, по ка за ти ка ко се де ље
ње де ци мал них бро је ва сво ди на прет ход ни слу чај. 

Упо зна ти уче ни ке са чи ње ни цом да осо би не ра чун ских опе ра ци ја ко је су ва жи ле у ску пу при род них бро је ва, ва же и у ску пу раз
ло ма ка. Код из ра за се тре ба за др жа ти на при ме ри ма ко ји ни су су ви ше сло же ни, јер је циљ уве жба ва ње из во ђе ња ра чун ских опе ра ци ја 
и при ме на њи хо вих осо би на. При ли ком об ра де јед на чи на и не јед на чи на тре ба се за др жа ти на јед но став ни јим при ме ри ма и ко ри сти ти 
ана ло ги ју са ре ша ва њем јед на чи на и не јед на чи на у ску пу при род них бро је ва. Тре ба има ти у ви ду да су ис хо ди ко ји се од но се на из ра зе, 
јед на чи не и не јед на чи не раз вој ног ти па, од но сно ис хо ди ко ји се раз ви ја ју и то ком на ред них раз ре да.

Ве о ма ва жан део ове те ме су про блем ски – тек сту ал ни за да ци у ко ји ма се ко ри сте раз лом ци и де ци мал ни за пис раз ло ма ка, по мо ћу 
ко јих се под сти че раз вој ло гич ког на чи на ми шље ња. Мо гу се об ра ди ти и ра зни про бле ми из сва ко днев ног жи во та, нпр. пла ни ра ње кућ ног 
бу џе та ко јим се, по ред уве жба ва ња опе ра ци ја са де ци мал ним за пи сом бро је ва, ства ра и осно ва за раз вој фи нан сиј ске пи сме но сти, а има 
и сво ју вас пит ну уло гу.

У де лу ко ји се од но си на при ме ну, по треб но је уче ни ке оспо со би ти да про цент ни за пис раз лом ка, арит ме тич ку сре ди ну и раз ме ру 
по ве жу са про бле ми ма из сва ко днев ног жи во та (по пу сти, по ску пље ња, по де ла нов ца у од ре ђе ној раз ме ри, из ра чу на ва ње про сеч не оце не, 
ви си не или при ме на арит ме тич ке сре ди не у спор ту). 

Уво ђе ње про цент ног за пи са раз лом ка по жељ но је об ра ди ти кроз ви зу ел не пред ста ве на ди ја гра ми ма (нај пре ква дра та по де ље ног на 
сто ти не, а за тим про из вољ ног пра во у га о ни ка, пра вил ног мно го у гла или кру га) и кроз си ту а ци је у ко ји ма се про це нат по ја вљу је, као што 
су из ра чу на ва ња сни же ња или по ску пље ња не ког про из во да, нај пре за 25%, 50% и 75%, а на кон раз у ме ва ња пој ма и кон цеп та, и за би ло 
ко ју дру гу вред ност. Кроз ове при ме ре ујед но се мо же уве жба ва ти и пре во ђе ње раз лом ка у де ци мал ни и про цент ни за пис, кроз при ме ре 
ко ји из и ску ју ова кву вр сту за пи са бро ја. 

Арит ме тич ку сре ди ну је по жељ но об ра ди ти и ве жба ти на кон крет ним при ме ри ма (оце не у днев ни ку, спорт, кроз ис тра жи вач ке за
дат ке и сл.).

Ва жно је пра вил но фор ми ра ње и раз у ме ва ње пој ма раз ме ре. Оспо со би ти уче ни ке за ње но ко ри шће ње у прак си: при цр та њу и чи та
њу ра зних пла но ва и гра фи ко на; при од ре ђи ва њу ра сто ја ња; при ре ша ва њу про бле ма по де ле у да тој раз ме ри и при по ве ћа ва њу и сма њи
ва њу сли ка. Об ра ду овог гра ди ва под ре ди ти прак тич ном ци љу, уз по ве зи ва ње с већ упо зна тим са др жа ји ма ма те ма ти ке и дру гих пред ме та. 

Ова област је по год на за раз ви ја ње ра зних дру гих ком пе тен ци ја, кроз за дат ке ко ји би од уче ни ка из и ски ва ли раз ли чи те вр сте ис
тра жи ва ња. Ре зул та те ис тра жи ва ња уче ни ци тре ба да пред ста вља ју гра фич ки и на тај на чин стек ну осе ћај за упо ре ђи ва ње раз ло ма ка у 
раз ли чи тим за пи си ма. За ис ход ко ји се од но си на при ку пља ње по да та ка и при ка зи ва ње по да та ка у та бе ли и кру жном ди ја гра му не по сто ји 
од го ва ра ју ћи са др жај, јер је пред ви ђе но да се на оства ри ва њу овог ис хо да ра ди то ком ре а ли за ци је це ле те ме.

Оснасиметрија–Код уво ђе ња пој ма осне си ме три је од ве ли ке ва жно сти су: при ме ри ко ји се уче ни ци ма да ју на не по сред но по сма
тра ње и екс пе ри мен ти са ње и пи та ња ко ја уче ни ци ма по ста вља мо ка ко би до шли до њи хо вих основ них пред ста ва о нај ва жни јим ка рак те
ри сти ка ма осне си ме три је. 
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При ме ре са осном си ме три јом за по че ти на ква драт ној мре жи са оса ма си ме три је ко је су иден тич не са ли ни ја ма мре же, са ци љем да 
уче ни ци са мо стал но до ђу до основ них осо би на осне си ме три је, а за тим пре ћи на при ме ре без ква драт не мре же. Осном си ме три јом пре
сли ка ва ти тач ку, дуж, круг, тро у гао, ква драт и пра во у га о ник, а при ли ком цр та ња ко ри сти ти ге о ме триј ски при бор.

По јам осно си ме трич не фи гу ре се та ко ђе усва ја ин ту и тив но, што зна чи да се ни зом при ме ра ука зу је да по сто је фи гу ре ко је има ју јед
ну или ви ше оса си ме три ја и фи гу ре ко је не ма ју ту осо би ну. 

Уче ни ке на у чи ти да ко ри сте ћи ге о ме триј ски при бор, кон стру и шу си ме тра лу ду жи, си ме тра лу угла, нор ма лу из тач ке на пра ву и при
ме не њи хо ве осо би не у про блем ским за да ци ма.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Са став ни део про це са раз во ја ма те ма тич ких зна ња у свим фа за ма на ста ве тре ба да бу де и пра ће ње и про це њи ва ње сте пе на оства ре
но сти ис хо да, ко је тре ба да обез бе ди што по у зда ни је са гле да ва ње раз во ја и на пре до ва ња уче ни ка. Тај про цес тре ба за по че ти ини ци јал ном 
про це ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи. При ку пља ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (сва ко днев на по сма тра ња, ак тив ност на ча су, 
уче ство ва ње у раз го во ру и ди ску си ји, са мо ста лан рад, рад у гру пи, те сто ви) по ма же на став ни ку да са гле да по стиг ну ћа (раз вој и на пре до
ва ње) уче ни ка и сте пен оства ре но сти ис хо да. Сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, 
а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та.

На зив пред ме та БИОЛОГИЈА
Циљ Циљ на ста ве и уче ња би о ло ги је је да уче ник из у ча ва њем жи вих би ћа у ин тер ак ци ји са жи вот ном сре ди ном и би о ло шких про це са раз ви је од го во ран 

од нос пре ма се би и при ро ди и раз у ме ва ње зна ча ја би о ло шке ра зно вр сно сти и по тре бе за одр жи вим раз во јем.
Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:

САДРЖАЈИ
ПРЕПОРУЧЕНИ

ПО РЕ КЛО И РА ЗНО ВР СНОСТ  
ЖИ ВО ТА

– ис тра жу је осо би не жи вих би ћа пре ма упут стви ма на став ни ка 
и во ди ра чу на о без бед но сти то ком ра да;
– гру пи ше жи ва би ћа пре ма њи хо вим за јед нич ким осо би на ма;
– ода би ра ма кромор фо ло шки ви дљи ве осо би не ва жне за кла си
фи ка ци ју жи вих би ћа;

Жи ва би ћа, не жи ва при ро да и би о ло ги ја.
Осо би не жи вих би ћа: ће лиј ска гра ђа, ис хра на, ди са ње, из лу чи ва
ње, на дра жљи вост, по кре тљи вост, раз мно жа ва ње, раст и раз ви ће.
Јед но ће лиј ски и ви ше ће лиј ски ор га ни зми.
Осно ве кла си фи ка ци је: глав ни (мор фо ло шки) ка рак те ри и осо
би не ва жне за кла си фи ка ци ју. Фор ми ра ње ску по ва ка рак те ра ко
ји се укла па ју јед ни у дру ге (гру пи са ње жи вих би ћа).
Ис хра на. Хра на као из вор енер ги је и гра див них суп стан ци по
треб них за оба вља ње свих жи вот них про це са. 
Ди са ње као раз ме на га со ва у раз ли чи тим сре ди на ма. 
Из лу чи ва ње.
На дра жљи вост. 
По кре тљи вост – кре та ње. 
Раз мно жа ва ње: бес пол но и пол но. 
Раст и раз ви ће. Ду жи на жи во та. Про ме не ко је чо век про ла зи то
ком раз ви ћа; пу бер тет и пол на зре лост. 

ЈЕ ДИН СТВО ГРА ЂЕ И ФУНК ЦИ ЈЕ 
КАО ОСНО ВА ЖИ ВО ТА

– иден ти фи ку је основ не при ла го ђе но сти спо ља шње гра ђе жи
вих би ћа на усло ве жи вот не сре ди не, укљу чу ју ћи и основ не од
но се ис хра не и рас про стра ње ње; 
– јед но став ним цр те жом при ка же би о ло шке објек те ко је по сма
тра и ис тра жу је и озна чи кључ не де та ље;

Жи вот у во де ној и коп не ној сре ди ни – из глед, при ла го ђе но сти 
на на чин жи во та
Жи вот у во ди – из глед, при ла го ђе но сти на на чин жи во та.
Жи вот на коп ну – из глед, при ла го ђе но сти на на чин жи во та. 
Живот под земљом – изглед, прилагођености на начин живота.

НА СЛЕ ЂИ ВА ЊЕ И ЕВО ЛУ ЦИ ЈА

– при ку пља по дат ке о ва ри ја бил но сти ор га ни за ма уну тар јед не 
вр сте, та бе лар но и гра фич ки их пред ста вља и из во ди јед но став
не за кључ ке;
– раз ли ку је на след не осо би не и осо би не ко је су ре зул тат де ло ва
ња сре ди не, на мо де ли ма из сва ко днев ног жи во та;
– по ста вља јед но став не прет по став ке, огле дом ис пи ту је ути цај 
сре дин ских фак то ра на не на след не осо би не жи вих би ћа и кри
тич ки са гле да ва ре зул та те;
– користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради 
података и приказу резултата;

Пре но ше ње осо би на са ро ди те ља на по том ке. Раз ли ке ро ди те
ља и по то ма ка. Раз ли ке пол ног и бес пол ног раз мно жа ва ња у на
стан ку ва ри ја бил но сти. Је дин ке уну тар јед не вр сте се ме ђу соб но 
раз ли ку ју (ва ри ја бил ност) – узро ци ва ри ја бил но сти: на сле ђи ва
ње и ути цај сре ди не на раз ви ће сва ке је дин ке. Ва ри ја бил ност ор
га ни за ма уну тар вр сте је пред у слов за ево лу ци ју.

ЖИ ВОТ У ЕКО СИ СТЕ МУ

– до ве де у ве зу про ме не у спо ља шњој сре ди ни (укљу чу ју ћи ути
цај чо ве ка) са гу бит ком ра зно вр сно сти жи вих би ћа на Зе мљи;
– на пра ви раз ли ку из ме ђу од го вор ног и нео д го вор ног од но са 
пре ма жи вим би ћи ма у не по сред ном окру же њу;
– пред ла же ак ци је бри ге о биљ ка ма и жи во ти ња ма у не по сред
ном окру же њу, уче ству је у њи ма, са ра ђу је са оста лим уче сни ци
ма и ре ша ва кон флик те на не на си лан на чин; 
– илуструје примерима деловање људи на животну средину и 
процењује последице таквих дејстава;

Жи ва би ћа из не по сред ног окру же ња. 
По зи ти ван и не га ти ван ути цај љу ди на жи ва би ћа и жи вот ну сре
ди ну..
За шти та жи вих би ћа и жи вот не сре ди не.
Про је кат очу ва ња при ро де у мом кра ју.
Ди вље жи во ти ње као кућ ни љу бим ци – да или не.
Зна чај вр ста за чо ве ка (са мо ни кло је сти во, ле ко ви то, отров но 
би ље; жи во ти ње као хра на и мо гу ћи пре но си о ци бо ле сти, отров
не жи во ти ње).

ЧО ВЕК И ЗДРА ВЉЕ

– иден ти фи ку је еле мен те здра вог на чи на жи во та и у од но су на 
њих уме да про це ни соп стве не жи вот не на ви ке и из бе га ва ри
зич на по на ша ња.

Здра ва ис хра на и унос во де. Енер гет ски на пи ци.
Штет ност ду ван ског ди ма и пси хо ак тив них суп стан ци.
Фи зич ка ак тив ност и здра вље.
Промене у пубертету и последице прераног ступања у сексуалне 
односе.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА:
Ма те ма ти ка
Фи зич ко и здрав стве но вас пи та ње
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство
Ге о гра фи ја
Тех ни ка и тех но ло ги ја
Ли ков на кул ту ра 
Срп ски је зик и књи жев ност
Mатерњи је зик 
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УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам би о ло ги је за пе ти раз ред је део спи рал ног на став ног про гра ма би о ло ги је за основ ну шко лу и ори јен ти сан је на оства ри ва
ње ис хо да. 

Спи рал ни на став ни про грам под ра зу ме ва да у сва ком раз ре ду из сва ке обла сти уче ник усва ја ма њу ко ли чи ну ин фор ма ци ја, до ко јих 
до ла зи са мо стал но уз по др шку на став ни ка. У сва ком на ред ном раз ре ду ко ли чи на ин фор ма ци ја – зна ња се по ма ло по ве ћа ва, при че му се 
но во зна ње по ве зу је са зна њем и ис ку ством сте че ним у прет ход ном раз ре ду, уз по сте пе но по ја ча ва ње зах те ва, у сми слу ло гич ких и ме то
до ло шких опе ра ци ја. На тај на чин се зна ње по сте пе но про ши ру је и про ду бљу је, од но сно гра ди.

Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно ву зна ња ко ја су сте кли уче ћи би о ло ги ју. Пред ста вља ју опис ин те гри са
них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти уче ни ка у пет обла сти пред ме та: пореклоиразноврсностживота, јединствограђеифункције
каоосноваживота, наслеђивањеиеволуција, животуекосистему и човекиздравље. (Ис хо ди за ше сту област посматрање,мерењеи
експериментубиологији су рас по ре ђе ни у прет ход них пет, сход но пла ни ра ним ак тив но сти ма.) Ис хо ди омо гу ћа ва ју да се циљ на ста ве би
о ло ги је до стиг не у скла ду са пред мет ним и ме ђу пред мет ним ком пе тен ци ја ма и ре ви ди ра ним стан дар ди ма. Они не про пи су ју струк ту ру, 
са др жа је и ор га ни за ци ју на ста ве, као ни кри те ри ју ме и на чин вред но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа. За из ра ду ис хо да ко ри шће на је Блу мо ва 
ре ви ди ра на так со но ми ја. Ис хо ди су фор му ли са ни на ни воу при ме не.

Глав на ка рак те ри сти ка на ста ве усме ре не на оства ри ва ње ис хо да би о ло ги је је на ста ва усме ре на на уче ње у шко ли, што зна чи да уче
ник тре ба да учи:

– смислено: по ве зи ва њем оног што учи са оним што зна и са си ту а ци ја ма из жи во та; по ве зи ва њем оног што учи са оним што је учио 
из би о ло ги је и дру гих пред ме та;

– проблемски: са мо стал ним при ку пља њем и ана ли зи ра њем по да та ка и ин фор ма ци ја; по ста вља њем ре ле вант них пи та ња се би и дру
ги ма; раз ви ја њем пла на ре ша ва ња за да тог про бле ма;

– дивергентно: пред ла га њем но вих ре ше ња; сми шља њем но вих при ме ра; по ве зи ва њем са др жа ја у но ве це ли не;
– критички: по ре ђе њем ва жно сти по је ди них чи ње ни ца и по да та ка; сми шља њем ар гу ме на та;
– кооперативно: кроз са рад њу са на став ни ком и дру гим уче ни ци ма; кроз ди ску си ју и раз ме ну ми шље ња; ува жа ва ју ћи ар гу мен те 

са го вор ни ка.
Уче ћи на овај на чин, уче ник сти че но ве вред но сти јер на став ник по ста вља дру га чи је зах те ве.

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је овај да ти про грам по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду: са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка; 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле ко је ће ко ри сти ти; тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же; ре сур се, 
мо гућ но сти, као и по тре бе ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да и са др жа ја на став ник нај пре кре и ра свој 
го ди шњи–гло бал ни план ра да из ко га ће ка сни је раз ви ја ти сво је опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са ни по обла сти ма олак ша ва ју на став
ни ку да љу опе ра ци о на ли за ци ју ис хо да на ни во кон крет не на став не је ди ни це. Са да на став ник за сва ку област има де фи ни са не ис хо де. Од 
ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и пи са ња при пре ме за час, де фи ни ше пи ра ми ду ис хо да на три ни воа: оне 
ко је би сви уче ни ци тре ба ло да до стиг ну, оне ко је би ве ћи на уче ни ка тре ба ло да до стиг не и оне ко је би тре ба ло са мо не ки уче ни ци да до
стиг ну. На овај на чин по сти же се ин ди рект на ве за са стан дар ди ма на три ни воа по стиг ну ћа уче ни ка. При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у 
ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки лак ше и бр же мо гу оства ри ти, али је за ве ћи ну ис хо да по треб но ви ше вре ме на и ви ше раз ли чи тих 
ак тив но сти. У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња ве о ма је ва жно има ти у ви ду да је уџ бе ник на став но сред ство и да он не од ре ђу је са др жа је 
пред ме та. За то је по треб но са др жа ји ма да тим у уџ бе ни ку при сту пи ти се лек тив но и у од но су на пред ви ђе не ис хо де ко је тре ба до сти ћи. По
ред уџ бе ни ка, као јед ног од из во ра зна ња, на на став ни ку је да уче ни ци ма омо гу ћи увид и ис ку ство ко ри шће ња и дру гих из во ра са зна ва ња. 
Пре по ру ка је да на став ник пла ни ра и при пре ма на ста ву са мо стал но и у са рад њи са ко ле га ма због ус по ста вља ња ко ре ла ци ја ме ђу пред ме
ти ма (пред ста вља ње гру па ор га ни за ма Ве но вим ди ја гра ми ма, пи са ње есе ја на ма тер њем и стра ном је зи ку ко ји уче, цр та ње итд.).

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Уче ни ци у пе ти раз ред ула зе са зна њем основ них би о ло шких пој мо ва, са од ре ђе ним жи вот ним ис ку стви ма и уоб ли че ним ста во ви
ма, али и да се по то ме раз ли ку ју, и да на то ме тре ба па жљи во гра ди ти но ва зна ња, ве шти не, ста во ве и вред но сти. Док се не по ја ве уџ бе
ни ци ко ји од го ва ра ју овом про гра му, пре по ру чу је се да на став ни ци из ра ђу ју ма те ри ја ле за уче ње.

Ак це нат на ста ве би о ло ги је у пе том раз ре ду је на раз у ме ва њу кон цеп та ра зно вр сно сти жи вог све та и ње го вог зна ча ја за при ро ду и 
чо ве ка, зна ча ја про це са ко ји ка рак те ри шу жи вот и од но са ко ји се ус по ста вља ју у при ро ди. То би тре ба ло да бу де до бра осно ва за да ље 
уче ње би о ло ги је и оста лих пред ме та из при род не гру пе и раз вој на уч ног и кри тич ког при сту па би о ло шким фе но ме ни ма. 

Област:Пореклоиразноврсностживогсвета

У из у ча ва њу ће ли је ак це нат је на то ме да је ће ли ја основ на је ди ни ца гра ђе свих жи вих би ћа, да има сво је основ не де ло ве (ће лиј ску 
мем бра ну, ци то пла зму са ор га не ла ма и је дро са на след ним ма те ри ја лом, као и да по сто је ће ли је чи ји се на след ни ма те ри јал на ла зи сло бо дан 
у ци то пла зми, као у слу ча ју бак те ри ја) и да пре ма бро ју ће ли ја раз ли ку је мо јед но ће лиј ска и ви ше ће лиј ска жи ва би ћа. Ни је по треб но де таљ
но из у ча ва ти гра ђу ће ли је, ни ти по ми ња ти по је ди не ор га не ле. Про це ду ре за ис тра жи ва ње и еле мен те без бед ног ра да од ре ђу је на став ник и 
упо зна је уче ни ке. Пре по ру ка је да се ми кро скоп не ко ри сти, већ да ђа ци то ком ве жбе са мо стал но ко ри сте лу пу по сма тра ју ћи круп не ће ли је 
ко је су им до ступ не сход но окру же њу у ко ме се шко ла на ла зи, као нпр. ће ли је па рен хи ма по мо ран џе, ја је пти це, икра ри бе, ја ја во до зе ма ца... 

Из у ча ва ње за јед нич ких осо би на жи вих би ћа тре ба об ра ди ти кроз огле де (по тре бе за во дом, од го ва ра ју ћом тем пе ра ту ром за раст, ди
са ње, раз вој и раз мно жа ва ње и ис хра на се мо гу пра ти ти на ква сцу; ди са ње, у сми слу раз ме не га со ва, се мо же пра ти ти огле дом са све ћом; 
кре та ње се мо же пра ти ти огле дом са ки шном гли стом на па пи ру итд.). По треб но је за јед нич ке осо би не об ра ђи ва ти упо ре до, на пред став
ни ци ма свих ве ли ких гру па, али би увек тре ба ло кре ну ти од чо ве ка као би ћа ко је је овом уз ра сту нај бли же. Осо би не ко је се не мо гу об ра
ди ти огле дом, мо гу се об ра ди ти кроз ис тра жи вач ки рад уче ни ка. Пре по ру ка је да уче ни ци овог уз ра ста све за дат ке оба вља ју у па ру, чи ме 
раз ви ја ју спо соб но сти са рад ње и не на сил не ко му ни ка ци је, а на став ник мо же да оства ри мно го бо љи увид у ак тив но сти уче ни ка. Све што 
уче ни ци по сма тра ју или ис тра жу ју би тре ба ло да при ка жу цр те жом и на ње му обе ле же кључ не де та ље.

По сле ис тра жи ва ња за јед нич ких осо би на, уче ни ци би тре ба ло са мо стал но да из во де гру пи са ње ор га ни за ма, пре ма за да том кри те
ри ју му. На став ник мо же са мо стал но ода бра ти јед ну или ви ше гру па (на при ме ру би ља ка и жи во ти ња) по год них за са вла да ва ње на уч ног 
прин ци па кла си фи ка ци је ор га ни за ма. Тре ба ви ше па жње по све ти ти ка рак те ри стич ним осо би на ма (мор фо ло ги ји), а не оно ме што жи ва 
би ћа ра де (нпр. ра сту це лог жи во та, мо гу да пли ва ју...), ка ко из гле да ју (нпр. има ју од ре ђе ну бо ју), или за то што apriori зна мо при пад
ност гру пи (нпр. цвет ни це, бес кич ме ња ци, си са ри...). Ова кав на чин на ко ји се жи ва би ћа кла си фи ку ју пу тем ус по ста вља ња хи је рар хи је 
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глав них „атри бу та” (ка рак те ра) ко је има ју и укла па ња у по је ди не ску по ве (гру пе), омо гу ћа ва уво ђе ње на уч ног при сту па и раз у ме ва ње би
о ло шке ево лу ци је. Не пре по ру чу је се уво ђе ње ни жих си сте мат ских ка те го ри ја, осим вр сте због на сле ђи ва ња осо би на. Слич но као и код 
об ра де за јед нич ких осо би на жи вих би ћа, све што уче ни ци по сма тра ју или ис тра жу ју би тре ба ло да при ка жу цр те жом и на ње му обе ле же 
кључ не де та ље, као и да на пра ве реч ник основ них пој мо ва, при че му на овом уз ра сту не ин си сти ра ти на упо тре би пој мо ва као што су 
мор фо ло ги ја, ана то ми ја, хи је рар хи ја...

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је: 16 за об ра ду, 8 за утвр ђи ва ње, 9 за ве жбе и 1 час за си сте ма ти за ци ју.

Област:Јединствограђеифункцијекаоосноваживота

У овој обла сти је ак це нат на уче нич ком ис тра жи ва њу спо ља шњих осо би на жи вих би ћа из не по сред ног окру же ња и њи хо вом од но су 
са усло ви ма сре ди не у ко јој жи ве (нпр. за животуводенојикопненојсрединижа ба, ко ма рац, ви лин ко њиц итд.; за животуводиреч на 
шкољ ка, реч ни рак, ша ран, шту ка, ло квањ, дре зга, не ка ал га итд; за животнакопнучо век, ср на, пас, мач ка, ја за вац, сле пи миш, со ва уша
ра, ко ко шка, шум ски мрав, стри жи бу ба, храст, смр ча, ди вља ру жа, љу би чи ца, хај дуч ка тра ва, ка ми ли ца, ли ва дар ка итд; за животподзе
мљомкр ти ца, ро вац, ки шна гли ста итд.) због че га у пре по ру че ним са др жа ји ма не ма мор ских ор га ни за ма. Ако су уче ни ци за ин те ре со ва ни 
за њих, јер их сре ћу у нпр. ге о гра фи ји или на уч нопо пу лар ним еми си ја ма, на став ник тре ба да од го во ри њи хо вим обра зов ним по тре ба ма. 
Тре ба има ти у ви ду да су при ме ри да ти у та бе ли са мо пре по ру че ни са др жа ји, тј. на став ник мо же ко ри сти ти све или са мо не ке од при ме ра, 
а мо же уве сти и но ве аде кват не при ме ре, сход но окру же њу у ко ме се шко ла на ла зи, струк ту ри оде ље ња и ин те ре со ва њу уче ни ка. Ре зул
та те ис тра жи ва ња би тре ба ло ис ко ри сти ти за ге не ра ли за ци ју и уво ђе ње но вог пој ма – при ла го ђе ност (адап та ци ја). Ча со ви утвр ђи ва ња и 
ча со ви ве жба ња мо гу се ис ко ри сти ти за ра ди о ни чар ски рад опи си ва ња и цр та ња жи вот них фор ми на ка рак те ри стич ним при ме ри ма. 

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је: 5 ча со ва за об ра ду, 4 за утвр ђи ва ње, 1 за ве жбу и 1 час за си сте ма ти за ци ју 

Област:Наслеђивањеиеволуција

Ис хо ди ове обла сти до при но се про ме ни кон цеп ту ал не осно ве уче ња би о ло ги је јер уво де фи ло ге нет скоево лу тив ни при ступ ко ји по
ве зу је све обла сти зна ња у би о ло ги ји. Та ко ђе, са вре ме на са зна ња из обла сти на сле ђи ва ња и ево лу ци је (ге не ти ка, мо ле ку лар на би о ло ги ја, 
би о тех но ло ги ја, ме ди ци на) су већ део оп ште (ме диј ске) кул ту ре, што овe са др жа је чи ни нео п ход ним у сва ко днев ном жи во ту. 

У овој обла сти ак це нат је на пре но су осо би на са ро ди те ља на по том ке раз мно жа ва њем, раз ли ка ма бес пол ног и пол ног раз мно жа ва
ња у по гле ду на сле ђи ва ња осо би на и раз ли ко ва њу на след них и не на след них ути ца ја у раз ви ћу осо би на је дин ки. По треб но је раз ја сни ти 
да се осо би не јед не је дин ке раз ви ја ју под ути ца јем на след них фак то ра ко је је она до би ла од ро ди те ља и, исто вре ме но, под ути ца јем жи
вот них усло ва у ко ји ма се ње но раз ви ће од ви ја. Тре ба ло би на гла си ти да ва ри ја бил ност (раз ли чи тост је дин ки) уну тар јед не вр сте на ста је 
кроз са деј ство ових фак то ра. На ве де не фе но ме не би тре ба ло об ра ди ти кроз уче нич ко ис тра жи ва ње ва ри ја бил но сти уну тар јед не вр сте 
(нпр. раз ли ке из ме ђу де це у оде ље њу, у ди мен зи ја ма и бо ји пло до ва на пи ја ци, из ме ђу го ве да у истом до ма ћин ству; уоча ва ње раз ли ка у 
ви си ни ста бла, бро ју ли сто ва и цве то ва би ља ка ко је ра сту у хла ду и оних ко ји ра сту на сун цу, или би ља ка ко је ра сту у бли зи ни са о бра
ћај ни ца и да ље од њих) и кроз оглед са пел це ри ма или ли сто ви ма африч ке љу би чи це (биљ ке са истим на след ним ма те ри ја лом раз ли чи то 
из гле да ју ка да ра сту под раз ли чи тим усло ви ма). Огле ду тре ба да прет хо ди по ста вља ње хи по те зе ко ја ће би ти огле дом ис пи та на (шта оче
ку јем да ће се де си ти ако ре зни це исте биљ ке га јим у раз ли чи тим усло ви ма осве тље но сти и слич но). За кључ ци о на сле ђи ва њу, ути ца ју 
фак то ра жи вот не сре ди не и ин ди ви ду ал ној ва ри ја бил но сти мо гу би ти ге не ра ли зо ва ни и по ве за ни са пи та њи ма из сва ко днев ног жи во та. 
На овај на чин се по сти же раз у ме ва ње раз ли чи то сти из ме ђу љу ди са ак цен том на то да је сва ка осо ба је дин стве на и не по но вљи ва (чи ме се 
до при но си фун да мен тал ној из град њи осе ћа ња при хва та ња и то ле ран ци је јер сви смо ме ђу соб но раз ли чи ти). Та ко ђе, на овај на чин на ме ће 
се су штин ско раз у ме ва ње раз ло га због ко јих жи вот ни стил сва ког од нас (ис хра на, фи зич ка ак тив ност, пу ше ње, нар ко ма ни ја и сл.) ути че 
на на ше осо би не (нпр. раст и фор ми ра ње те ла то ком од ра ста ња и ка сни је) и на по тен ци јал на обо ље ва ња.

Та бе лар но и гра фич ко при ка зи ва ње ре зул та та, са оба ве зним из во ђе њем за кљу ча ка, би тре ба ло прак ти ко ва ти увек ка да се при ку пља
ју по да ци. Пре по ру ка је да се ИКТ опре ма ко ри сти за при ку пља ње, об ра ду по да та ка и пред ста вља ње ре зул та та ис тра жи ва ња или огле да, 
ка да се уче ни ци оспо со бе за ње но ко ри шће ње на ча со ви ма пред ме та информатикаирачунарство и техникаитехнологија.

У пе том раз ре ду, нео п ход но је уве сти са мо по јам на след ног ма те ри ја ла као узро ка уоче не раз ли чи то сти и по јам вр сте због ва ри ја
бил но сти. Не пре по ру чу је се уво ђе ње пој мо ва ген, хро ма тин, хро мо зом, Мен де ло вих пра ви ла на сле ђи ва ња и слич но.

Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је: 3 ча са за об ра ду, 1 за утвр ђи ва ње, 2 за ве жбе и 1 за си сте ма ти за ци ју.

Област:Животуекосистему

Ис хо ди у овој обла сти омо гу ћа ва ју да се жи ва би ћа про у ча ва ју у ам би јен ту у ко јем ре ал но жи ве и да се код уче ни ка раз ви ја осе ћа ње 
од го вор но сти за за шти ту при ро де и би о ло шке ра зно вр сно сти, као и свест о вла сти том по ло жа ју у при ро ди и по тре би одр жи вог раз во ја. 

Пре по ру ка је да се ча со ви на ме ње ни ре а ли за ци ји ис хо да из ове обла сти из во де што че шће ван учи о ни це у при род ном окру же њу 
(школ ском дво ри шту или на не ком дру гом те ре ну), где би ђа ци са мо стал но или у гру па ма про у ча ва ли жи ва би ћа, при ку пља ли по дат ке, 
осми шља ва ли и ре а ли зо ва ли еко ло шке про јек те. Про јек те мо гу да осми сле на по чет ку школ ске го ди не, да их ре а ли зу ју то ком чи та ве го
ди не, а на ча со ви ма пред ви ђе ним за ову област да пред ста ве ре зул та те. Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је: 4 ча са за 
об ра ду, 3 за утвр ђи ва ња, 4 за ве жбе и 1 за си сте ма ти за ци ју. 

Област:Човекиздравље

У овој обла сти ак це нат је на основ ним чи ње ни ца ма о здра вој ис хра ни (ужи на спре мље на код ку ће), во ди као нај здра ви јем пи ћу, 
штет но сти енер гет ских пи ћа и ду ван ског ди ма. Про ме не у и на те лу, као по сле ди це пу бер те та, тре ба ло би по ве за ти са по тре бом одр жа
ва ња лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра и опа сно сти ма од сту па ња у пре ра не сек су ал не од но се. Пре по ру ка је да се за об ра ду 
ових пој мо ва по вре ме но до ве ду струч ња ци или од ве ду уче ни ци у од го ва ра ју ће уста но ве. Сва ка ко би тре ба ло об ра ду пре ра ног сту па ња у 
сек су ал не од но се об ра ди ти за јед но са школ ским пси хо ло гом. Пре по ру че ни број ча со ва за ре а ли за ци ју ове обла сти је: 4 ча са за об ра ду, 2 
за утвр ђи ва ње (је дан је за де ба ту), 1 за ве жбу и 1 за си сте ма ти за ци ју. 

У на ста ви ори јен ти са ној на по сти за ње ис хо да, пред ност има ју груп ни на чин ра да и ин ди ви ду а ли зо ва на на ста ва. Ови на чи ни ор га
ни за ци је на ста ве по ма жу уче ни ци ма да на у че ка ко се учи, да на пре ду ју у уче њу соп стве ним тем пом, да раз ви ја ју уну тра шњу мо ти ва ци ју 
(по тре бу за са зна ва њем) и ини ци ја ти ву, да раз ви ја ју ве шти ну ко му ни ка ци је, ар гу мен то ва ни ди ја лог, то ле рант но по на ша ње и со ли дар ност. 
Ко ри сте се ак тив ни на чи ни уче ња, као што је ком би на ци ја про гра ми ра не на ста ве (про гра ми ран ма те ри јал мно ги на став ни ци оста вља ју 
на дру штве ним мре жа ма или сај то ви ма шко ла, па се њи хо ви уче ни ци слу же њи ма и уче тем пом ко ји им од го ва ра) и про блем ске на ста ве 
(на ча су уче ни ци, ко ри сте ћи сте че на зна ња, ре ша ва ју про блем ко ји на став ник фор му ли ше) или уче ње пу тем от кри ћа (на став ник ин струк
ци ја ма усме ра ва уче ни ке ко ји са мо стал но ис тра жу ју, струк ту ри шу чи ње ни це и из вла че за кључ ке; та ко са ми упо зна ју стра те ги је уче ња 
и ме то де ре ше ва ња про бле ма, што омо гу ћа ва раз вој уну тра шње мо ти ва ци је, ди вер гент ног ми шље ња, ко је отва ра но ве иде је и мо гу ћа 
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ре ше ња про бле ма). На ин тер не ту, ко ри шће њем ре чи WebQuest, projectbasedlearning, thematicunits, мо гу се на ћи при ме ри ко ји се, уз при
ла го ђа ва ње усло ви ма ра да, мо гу ко ри сти ти. 

Да би сви уче ни ци до сти гли пред ви ђе не ис хо де, по треб но је да на став ник упо зна спе ци фич но сти на чи на уче ња сво јих уче ни ка и да 
пре ма њи ма пла ни ра и при ла го ђа ва на став не ак тив но сти. Про бле ми су ре ши ви уз са рад њу са струч ним са рад ни ци ма и ко ле га ма из оде
љен ских ве ћа и струч ног ве ћа.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

У на ста ви ори јен ти са ној на до сти за ње ис хо да вред ну ју се про цес и про дук ти уче ња. Да би вред но ва ње би ло објек тив но и у функ ци
ји уче ња, по треб но је ускла ди ти ни вое ци ље ва уче ња и на чи не оце њи ва ња.

Нивоциљаучења Одговарајућиначиноцењивања
Пам ти ти (на ве сти, пре по зна ти, иден ти фи ко ва ти...) Објек тив ни те сто ви са до пу ња ва њем крат ких од го во ра, за да ци са озна ча ва њем, за да ци 

ви ше стру ког из бо ра, спа ри ва ње пој мо ва.
Раз у ме ти (на ве сти при мер, упо ре ди ти, об ја сни ти, пре при ча ти...) Ди ску си ја на ча су, ма пе пој мо ва, про блем ски за да ци, есе ји. 
При ме ни ти (упо тре би ти, спро ве сти, де мон стри ра ти...) Ла бо ра то риј ске ве жбе, про блем ски за да ци, си му ла ци је.
Ана ли зи ра ти (си сте ма ти зо ва ти, при пи са ти, раз ли ко ва ти... Де ба те, ис тра жи вач ки ра до ви, есе ји, сту ди је слу ча ја, ре ша ва ње про бле ма.
Ева лу и ра ти (про це ни ти, кри ти ко ва ти, про ве ри ти...) Днев ни ци, сту ди је слу ча ја, кри тич ки при ка зи, про блем ски за да ци.
Кре и ра ти (по ста ви ти хи по те зу, кон стру и са ти, пла ни ра ти...) Екс пе ри мен ти, ис тра жи вач ки про јек ти.

Та ко ђе, по треб но је ускла ди ти оце њи ва ње са ње го вом свр хом.
Сврхаоцењивања Могућасредстваоцењивања

Оце њи ва ње на у че ног (су ма тив но) Те сто ви, пи сме не ве жбе, из ве шта ји, усме но ис пи ти ва ње, есе ји. 
Оце њи ва ње за уче ње (фор ма тив но) По сма тра ње, кон трол не ве жбе, ди јаг но стич ки те сто ви, днев ни ци, са мо е ва лу а ци ја, вр

шњач ко оце њи ва ње, прак тич не ве жбе.

У вред но ва њу на у че ног, по ред усме ног ис пи ти ва ња, нај че шће се ко ри сте те сто ви зна ња. На ин тер не ту, ко ри шће њем кључ них ре чи 
outcomeassessment(testing,forms,descriptiv/numerical), мо гу се на ћи раз ли чи ти ин стру мен ти за оце њи ва ње и пра ће ње.

У фор ма тив ном оце њи ва њу се ко ри сте раз ли чи ти ин стру мен ти, а из бор за ви си од вр сте ак тив но сти ко ја се вред ну је. Ка да је у пи та
њу нпр. прак ти чан рад (тим ски рад, про јект на на ста ва, те рен ска на ста ва и слич но) мо же се при ме ни ти та бе ла у ко јој су при ка за ни ни вои 
по стиг ну ћа уче ни ка са по ка за те љи ма ис пу ње но сти. На став ник тре ба да озна чи по ка за тељ ко ји од го ва ра по на ша њу уче ни ка.

Вред но ва ње ак тив но сти, на ро чи то ако је тим ски рад у пи та њу, се мо же оба ви ти са гру пом та ко да се од сва ког чла на тра жи ми шље
ње о соп стве ном ра ду и о ра ду сва ког чла на по на о соб (тзв. вр шњач ко оце њи ва ње).

У про це су оце њи ва ња до бро је ко ри сти ти порт фо лио (збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдук тимa ра да уче ни ка, уз 
кoмeнтaрe и прeпoрукe) као из вор по да та ка и по ка за те ља о на пре до ва њу уче ни ка. Пред но сти ко ри шће ња по тр фо ли ја су ви ше стру ке: омо
гу ћа ва кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, под сти че раз вој уче ни ка, пред ста вља увид у прaћeњe рaзличитих аспе ка та 
уче ња и раз во ја, пред ста вља, по др шку у оспо со бља ва њу уче ни ка за са мо про це ну, пру жа пре ци зни ји увид у раз ли чи те oблaсти по стиг ну
ћа (ја ке и сла бе стра не) уче ни ка. Упо тре бу порт фо ли ја оте жа ва ју не до ста так кри те ри ју ма за ода бир про ду ка та уче ња, ма те ри јал нофи зич
ки про бле ми, вре ме, фи нан сиј ска сред ства и ве ли ки број уче ни ка. Ве ћи број оме та ју ћих фак то ра је ре шив ус по ста вља њем са рад ње на
став ни ка са струч ним са рад ни ком у при ку пља њу при ло га и ус по ста вља њу кри те ри ју ма оце њи ва ња, уз ко ри шће ње Блу мо ве так со но ми је.

Ка ко ни је дан од по зна тих на чи на вред но ва ња ни је са вр шен, по треб но је ком би но ва ти раз ли чи те на чи не оце њи ва ња. Је ди но та ко на
став ник мо же да са гле да сла бе и ја ке стра не сва ког свог уче ни ка. При ли ком сва ког вред но ва ња по стиг ну ћа по треб но је уче ни ку да ти по
врат ну ин фор ма ци ју ко ја по ма же да раз у ме гре шке и по бољ ша свој ре зул тат и уче ње. Ако на став ник са уче ни ци ма до го во ри по ка за те ље 
на осно ву ко јих сви мо гу да пра те на пре дак у уче њу, уче ни ци се уче да раз ми шља ју о ква ли те ту свог ра да и о то ме шта тре ба да пре ду зму 
да би свој рад уна пре ди ли. Оце њи ва ње та ко по ста је ин стру мент за на пре до ва ње у уче њу. На осно ву ре зул та та пра ће ња и вред но ва ња, за
јед но са уче ни ци ма тре ба пла ни ра ти про цес уче ња и би ра ти по год не стра те ги је уче ња. 

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је, осим по стиг ну ћа уче ни ка, и про цес на ста ве и уче ња, као и се бе и соп стве ни рад. Све што се по ка же до брим и ко ри сним на став
ник ће ко ри сти ти и да ље у сво јој на став ној прак си, а све што се по ка же као не до вољ но ефи ка сним и ефек тив ним тре ба ло би уна пре ди ти.

1.ИЗБОРНИНАСТАВНИПРЕДМЕТИ

На зив пред ме та ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљна ста ве и уче ња грађанскогваспитања је да уче ник из у ча ва њем основ них прин ци па, вред но сти и про це ду ра гра ђан ског дру штва по ста не све стан 

сво јих пра ва и од го вор но сти, осе тљив за по тре бе по је ди на ца и за јед ни це и спре ман да ак тив но де лу је у за јед ни ци ува жа ва ју ћи де мо крат ске вред но сти.
Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 36часова

ОБЛАСТ/ТЕМА ИСХОДИ
По завршеној области/теми ученик ће бити у стању да: САДРЖАЈИ

 ЉУД СКА ПРА ВА 
Пра ва де те та

– раз ли ку је же ље од по тре ба и на ве де при ме ре ве зе из ме ђу по
тре ба и људ ских пра ва;
– пре по зна сво је по тре бе, као и по тре бе дру гих и да их ува жа ва; 
– шти ти сво ја пра ва на на чин ко ји не угро жа ва дру ге и њи хо ва 
пра ва;
– уче ству је у до но ше њу пра ви ла ра да гру пе и по шту је их;
– ар гу мен ту је по тре бу по себ не за шти те пра ва де те та;
– на при ме ру пре по зна угра ђе ност пра ва де це у основ ним до ку
мен ти ма ко ја уре ђу ју рад шко ле;
– на во ди при ме ре и по ка за те ље оства ре но сти и кр ше ња де чи јих 
пра ва; 
– на во ди чи ни о це ко ји ути чу на оства ре ње де чи јих пра ва; 
– по шту је пра ва и по тре бе уче ни ка ко ји су у ин клу зи ји у ње го
вом оде ље њу/шко ли; 
– пре по зна си ту а ци је кр ше ња сво јих пра ва и пра ва дру гих;
– идентификује кршење људских права на примеру неког 
историјског догађаја;

Потребеиправа
По тре бе и же ље. 
По тре бе и пра ва.
Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци. 
Пра ви ла ра да у учи о ни ци, до но ше ње груп них пра ви ла. 

Правадететаудокументимаозаштитиправа
По себ ност пра ва де те та и људ ска пра ва.
Кон вен ци ја о пра ви ма де те та.
Вр сте пра ва.
По ка за те љи оства ре но сти и кр ше ња де чи јих пра ва . 
Кон вен ци ја о пра ви ма де те та у до ку мен ти ма ко ја се од но се на 
шко лу. 
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ДЕ МО КРАТ СКО ДРУ ШТВО 
Шко ла као за јед ни ца

– по шту је пра ви ла оде љен ске за јед ни це и пра ви ла на ни воу шко ле;
– по сту па у скла ду са мо рал ним вред но сти ма гра ђан ског дру
штва;
– ис ка же свој став о зна ча ју пра ви ла у функ ци о ни са њу за јед ни це;
– по на ша се у скла ду са пра ви ли ма и ду жно сти ма у шко ли;
– на во ди на чи не де мо крат ског од лу чи ва ња;
– пре по зна од го вор ност од ра слих у за шти ти пра ва де це;
– об ја сни уло гу по је дин ца и гру па у за шти ти де чи јих пра ва; 
– ре ал но про це ни соп стве ну од го вор ност у си ту а ци ји кр ше ња 
не чи јих пра ва и зна ко ме да се обра ти за по моћ;

Праваифункционисањезаједнице
Мо је за јед ни це. 
Шко ла као за јед ни ца.
Од лу чи ва ње у учи о ни ци и шко ли. 
Гла са ње и кон сен зус као де мо крат ски на чи ни од лу чи ва ња.

Одговорностииобавезеузаједници
 Од го вор ност де це.
 Од го вор но сти од ра слих (ро ди те ља, на став ни ка).

Кршењеизаштитаправа
Шта могу и коме да се обратим у ситуацијама насиља.

ПРО ЦЕ СИ У СА ВРЕ МЕ НОМ СВЕ ТУ 
Су ко би и на си ље

– пре по зна и ана ли зи ра слич но сти и раз ли ке из ме ђу уче ни ка у 
гру пи;
– при хва та дру ге уче ни ке и ува жа ва њи хо ву раз ли чи тост;
– про на ла зи при ме ре мо рал них по сту па ка у књи жев ним де ли ма 
ко је чи та, у ме ди ји ма и у сва ко днев ном жи во ту;
– на во ди при ме ре из сва ко днев ног жи во та пред ра су да, сте ре о
ти па, дис кри ми на ци је, не то ле ран ци је по раз ли чи тим осно ва ма;
– про на ла зи при ме ре не то ле ран ци је и дис кри ми на ци је у књи
жев ним де ли ма ко ја чи та; 
– у ме ди ји ма про на ла зи при ме ре пред ра су да, сте ре о ти па, дис
кри ми на ци је, не то ле ран ци је по раз ли чи тим осно ва ма и кри тич
ки их ана ли зи ра; 
– пре по зна и об ја сни вр сте на си ља;
– пра ви раз ли ку из ме ђу без бед ног и не бе збед ног по на ша ња на 
дру штве ним мре жа ма;
– за шти ти од ди ги тал ног на си ља;
– ана ли зи ра су коб из раз ли чи тих угло ва (пре по зна је по тре бе 
уче сни ка су ко ба) и на ла зи кон струк тив на ре ше ња при хва тљи ва 
за све стра не у су ко бу;
– ар гу мен ту је пред но сти кон струк тив ног на чи на ре ша ва ња су
ко ба;

Нашиидентитети
На ше слич но сти и раз ли ке 
 (ра са, пол, на ци о нал на при пад ност, дру штве но по ре кло, ве ро и
спо вест, по ли тич ка или дру га уве ре ња, имов но ста ње, кул ту ра, 
је зик, ста рост и ин ва ли ди тет). 
Сте ре о ти пи и пред ра су де.
Дис кри ми на ци ја.
То ле ран ци ја.

Cукобиинасиље
Су ко би и на чи ни ре ша ва ња су ко ба.
Пред но сти кон струк тив ног ре ша ва ња су ко ба.
Вр сте насиљa: фи зич ко, ак тив но и па сив но, емо ци о нал но, со ци
јал но, сек су ал но, ди ги тал но.
Ре а го ва ње на на си ље.
На чи ни за шти те од на си ља. 

ГРА ЂАН СКИ АК ТИ ВИ ЗАМ

– пре по зна је при ме ре гра ђан ског ак ти ви зма у сво јој шко ли и ис
ка зу је по зи ти ван став пре ма то ме;
– иден ти фи ку је про бле ме у сво јој шко ли;
– при ку пља по дат ке о про бле му ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре и 
тех ни ке;
– осми шља ва ак ци је, про це њу је њи хо ву из во дљи вост и пред ви
ђа мо гу ће ефек те; 
– ак тив но уче ству је у ти му, по шту ју ћи пра ви ла тим ског ра да (у 
груп ној ди ску си ји по ка зу је ве шти ну ак тив ног слу ша ња, из но си 
свој став за сно ван на ар гу мен ти ма, ко му ни ци ра на не у гро жа ва
ју ћи на чин);
– уче ству је у до но ше њу од лу ка у ти му/гру пи по шту ју ћи до го во
ре не про це ду ре и пра ви ла; 
– уче ству је у из во ђе њу ак ци је;
– про це њу је ефек те спро ве де не ак ци је и иден ти фи ку је про пу сте 
и гре шке;
– презентује, образлаже и аргументује изабрану акцију и 
добијене резултате за унапређивање живота у школи. 

Планирањеиизвођењеакцијаушколиукористправаде-
тета
Уче шће уче ни ка у шко ли.
Из бор про бле ма. 
Тра же ње ре ше ња про бле ма.
Из ра да пла на ак ци је.
Ана ли за мо гу ћих ефе ка та ак ци је.
Пла ни ра ње и из во ђе ње ак ци је. 
За вр шна ана ли за ак ци је и вред но ва ње ефе ка та. 
Приказ и анализа групних радова.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Срп ски је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик 
Исто ри ја
Ли ков на кул ту ра
Му зич ка кул ту ра
Ин фор ма ти ка и ра чу нар ство

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

Про грам на став ног пред ме та грађансковаспитање, у дру гом ци клу су основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, ор га ни зо ван је по мо де
лу спи ра ле и ори јен ти сан је на оства ри ва ње ис хо да. Ис хо ди су ис ка зи о то ме шта уче ни ци уме ју да ура де на осно ву оно га што су сте кли 
уче ћи овај пред мет. Они пред ста вља ју опис ин те гри са них зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но сти уче ни ка у че ти ри обла сти (Људскаправа,
Демократскодруштво,Процесиусавременомсвету и Грађанскиактивизам) ко је се на ла зе у свим про гра ми ма дру гог ци клу са. Те ме по 
обла сти ма се спи рал но раз ви ја ју што зна чи да се по сто је ћи са др жа ји из раз ре да у раз ред про ши ру ју и про ду бљу ју, а мно ги ис хо ди се на
до гра ђу ју или се, ако је у пи та њу ве шти на, уна пре ђу ју. Ти пи чан при мер та квог ис хо да су они ко ји се од но се на ко му ни ка ци ју. Ак тив но 
слу ша ње и кон струк тив но ре а го ва ње су ис хо ди ко ји се по сте пе но уна пре ђу ју кроз број не ак тив но сти и са др жа је. Слич но је и са ја ча њем 
осе тљи во сти за по тре бе и пра ва дру гих, пре по зна ва ње дис кри ми на ци је и мно ге дру ге ис хо де ко ји се не мо гу бр зо и ла ко оства ри ти об ра
дом са мо јед ног про грам ског са др жа ја. Све че ти ри обла сти су јед на ко ва жне, а на став ник их, у не по сред ном ра ду са уче ни ци ма, ин те гри
ше јер из ме ђу њих по сто ји при род на ве за. 

У про гра му су на ве де ни са др жа ји ко је на став ник мо же да до пу њу је, про ши ру је и ме ња пре ма кон крет ним по тре ба ма и пла ну соп
стве ног ра да али увек има ју ћи у ви ду ис хо де ко је тре ба оства ри ти. Ре до след на ве де них ис хо да не ис ка зу је њи хо ву ва жност јер су сви од 
зна ча ја за по сти за ње оп штег ци ља пред ме та. Из ме ђу ис хо да, ка ко у окви ру јед не, та ко и ви ше обла сти, по сто ји по ве за ност. Оства ри ва ње 
јед ног ис хо да до при но си оства ри ва њу дру гих ис хо да. Мно ги ис хо ди су про це сни и пред ста вља ју ре зул тат ку му ла тив ног деј ства обра зов
новас пит ног ра да, то ком ду жег вре мен ског пе ри о да. По себ ност гра ђан ског вас пи та ња је у то ме што је оно део ши рег кон цеп та обра зо
ва ња за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво и у том сми слу је те сно по ве за но са дру гим пред ме ти ма, ван на став ним ак тив но сти ма и уоп ште 
ето сом шко ле.
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По вр сти, ис хо ди мо гу би ти:
а) са знај ни (нпр. објасниулогупојединцаигрупаузаштитидечијихправа); 
б) емо ци о нал ни (нпр. препознасвојепотребе,каоипотребедругих); 
в) вољ ни (нпр. учествујеуизвођењуакције);
г) ком би но ва ни (нпр. препознајепримереграђанскогактивизмаусвојојшколииисказујепозитиванставпрематоме јер ста во ви 

са др же са знај ну, емо ци о нал ну и вољ ну ком по нен ту).
Са знај ни ис хо ди се нај лак ше оства ру ју, али тек кад су ис хо ди све три вр сте оства ре ни оп шти циљ пред ме та је до стиг нут у пот пу но

сти. За то ни је до вољ но по зна ва ти прин ци пе кон струк тив не ко му ни ка ци је већ и ко му ни ци ра ти на та кав на чин. У овом про гра му по сто је 
мно ги ис хо ди ко ји су вољ ни и ма ни фе сту ју се у по на ша њу уче ни ка али тре ба има ти у ви ду да је за њи хо во оства ре ње по треб но ви ше вре
ме на и ви ше при ли ка да се на у че но не по сред но прак ти ку је. Обра зо ва ње за де мо кра ти ју ни је исто што и обра зо ва ње о де мо кра ти ји. За то 
овај про грам те жи ште не ста вља на зна ња, већ на ве шти не при мен љи ве у сва ко днев ном жи во ту у де мо крат ској за јед ни ци, на де мо крат ске 
ста во ве и вред но сти о уни вер зал но сти пра ва, јед на ко сти, сло бо ди и од го вор но сти, со ци јал ној осе тљи во сти и при пад но сти за јед ни ци, уз 
спрем ност да се ак тив но де лу је за соп стве ну до бит као и до бит дру гих. 

Оства ри ва ње ова ко по ста вље них ис хо да зах те ва при ме ну раз ли чи тих ин тер ак тив них об ли ка ра да као и ода бир и ко ри шће ње од го ва
ра ју ћих ме то да и тех ни ка ра да са уче ни ци ма. На став ни ци су у при ли ци да би ра ју: ра ди о ни це, си му ла ци је, игра ње уло га, сту ди је слу ча ја, 
де ба те, ди ску си је, про јек те, ис тра жи ва ња, про мо ци је, по кре та ње ак ци ја као и да са ми осми сле не ке дру ге ак тив но сти. За уче ни ке пе тог 
раз ре да не ке од ових ме то да ра да су но ви на те их тре ба по сте пе но на ви ка ва ти на на чин ра да где су и они ак тив ни кре а то ри на ста ве.

Са др жај грађанскогваспитања има при род ну ве зу са дру гим на став ним пред ме ти ма. То се ви ди у ис хо ди ма ко ји се од но се на пре
по зна ва ње до брих при ме ра и кр ше ње људ ских пра ва у са др жа ји ма ко ји се об ра ђу ју у исто ри ји или у књи жев ним де ли ма ко ја се чи та ју у 
окви ру срп ског је зи ка и књи жев но сти, од но сно ма тер њег је зи ка. Из тог раз ло га, ме ђу пред мет но пла ни ра ње је ве ли ка по др шка оства ре њу 
ци ља овог пред ме та.

По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на по след њу област про гра ма где се прет ход но сте че на зна ња и ве шти не ин те гри шу и прак ти ку ју. 
Ак ци је тре ба да бу ду ма ле и из во дљи ве али да има ју све нео п ход не ко ра ке. Уче ни ке тре ба охра бри ва ти ка да на и ђу на те шко ће и ја сно ука
зи ва ти да су и не у спе ле ак ци је та ко ђе до бре, јер њи хо вом ана ли зом до ла зи мо до уви да ко ји су ко ра ци би ли по гре шни. Број ни су при ме ри 
те ма у окви ру ко јих се мо гу осми сли ти ак ци је у шко ли у ко рист пра ва де те та. На при мер, вр шњач ка по др шка је ва жан сег мент укуп не 
по др шке ин клу зив ног обра зо ва ња, та ко да је укљу че ност мла дих љу ди у овај сег мент жи во та и ра да шко ле ве о ма зна ча јан. Он се огле да 
упра во у за јед нич ком про ми шља њу на став ни ка и уче ни ка на те му ка ко осми сли ти план по др шке, ка ко га нај у спе шни је ре а ли зо ва ти, во де
ћи ра чу на о по тре ба ма сва ког уче ни ка об у хва ће ног ин клу зив ним обра зо ва њем.

У пред ме ту грађансковаспитање про дук ти уче нич ких ак тив но сти има ју по се бан зна чај. Они мо гу би ти раз ли чи те вр сте као што су 
по сте ри, аудиови зу ел ни за пи си, пре зен та ци је, при ка зи ре зул та та ис тра жи ва ња, пред ста ве и дру го. Они се мо гу ко ри сти при ин те гра ци ји 
или ре ка пи ту ла ци ји об ра ђе них са др жа ја, про це ни на пре до ва ња уче ни ка, као и са мо про це ни на став ни ка ко ли ко успе шно ра ди. Про дук ти 
се мо гу ко ри сти ти и ван гру пе, на при мер на из ло жби у хо лу шко ле, у школ ским но ви на ма, сај ту шко ле, у ра ду уче нич ког пар ла мен та, у 
ло кал ној за јед ни ци или ло кал ним ме ди ји ма.

За ре а ли за ци ју на ста ве овог пред ме та и оства ри ва ње де фи ни са них ис хо да, вр ло је ва жна уло га на став ни ка. Он је мо делко ји сво јим 
по на ша њем да је при мер и до при но си ства ра њу де мо крат ске ат мос фе ре ко ја је по год на за раз ме ну и ар гу мен то ва ње иде ја и ми шље ња ме
ђу уче ни ци ма; он је тај ко ји да је по врат не ин фор ма ци је и под сти че уче ни ке на раз у ме ва ње од но са у гру пи. Ко струк тив на ко му ни ка ци ја 
и де мо крат ске про це ду ре ни су са мо циљ већ и на чин да се оства ре же ље ни ис хо ди. Бит но је да на став ник обез бе ди рав но прав ну укљу че
ност сва ког уче ни ка (ува жа ва ју ћи раз ли чи тост ка ко у сти ло ви ма уче ња та ко и у ти пу лич но сти). Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја 
у скла ду са прин ци пи ма ин тер ак тив них од но са (ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве), са стал ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће 
по ја ве из дру штве ног кон тек ста (про шло сти и још ви ше са да шњо сти). По се бан зах тев за на став ни ке пред ста вља по тре ба за при пре мом 
но вих, ак ту ел них ма те ри ја ла ко ји нај бо ље од го ва ра ју са др жа ју и ис хо ди ма. Они се мо гу на ћи у раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја. За 
ре а ли за ци ју по је ди них те ма мо гу се ко ри сти ти фил мо ви јер ак ти ви ра ју ког ни тив ну и афек тив ну стра ну лич но сти и под сти цај но де лу ју на 
уче ни ке да ис ка жу ми сли, осе ћа ња и ста во ве. Не тре ба за не ма ри ти ни ин тер нет и раз ли чи те со ци јал не мре же јер су то об ли ци ко му ни ка
ци је ко ји су бли ски мла ди ма и на ко ји ма се мо гу пре по зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про бле ми жи во та у са вре ме ном све ту, али и раз го ва ра
ти о го во ру мр жње, не то ле ран ци ји, дру гим об ли ци ма кр ше ња пра ва, као и ди ги тал ном на си љу. На став ник тре ба да обез бе ди да се на ча су 
сва ки уче ник осе ћа ува же но, при хва ће но и до бро до шло у сво јој раз ли чи то сти, уз оба ве зу да по шту је и ува жи дру ге и дру га чи је по гле де 
и ми шље ња. На став ник тре ба да под сти че код уче ни ка спо соб ност да раз у ме ју соп стве ну од го вор ност у си ту а ци ја ма дис кри ми на ци је и 
на си ља, као и да би ра ју кон струк тив не на чи не ре а го ва ња на њих. 

Због спе ци фич ног ста ту са пред ме та (из бор ност у сва ком раз ре ду) са свим је из ве сно да ће гру па у пе том раз ре ду би ти хе те ро ге на по 
ис ку ству у обла сти гра ђан ског вас пи та ња (нај че шће про ме не из бор ног пред ме та де ша ва ју се на пре ла ску у дру ги ци клус). За то је ва жно 
на по чет ку школ ске го ди не па жљи во и уз по што ва ње про це ду ра до не ти пра ви ла ра да (јер гру па без ре да и основ них пра ви ла не мо же 
би ти де мо крат ска). Бит но је и да сви уче ни ци уче ству ју у до но ше њу пра ви ла ка ко би сви ма би ла ра зу мљи ва њи хо ва функ ци ја. А да би се 
по што ва ла ва жно је да се до го во ре и при хва те на чи ни њи хо ве кон тро ле (уче ни ци од лу чу ју о ме ра ма за њи хо во не по што ва ње). Не ко ли ко 
пр вих ча со ва су при ли ка да се уче ни ци под се те шта су на у чи ли, да раз ме не соп стве на зна ња, ста во ве, вред но сти и ве шти не као и да се 
уве ду у са др жа је ко ји ма ће се ба ви ти. По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на уче ни ке ко ји се по пр ви пут у пе том раз ре ду су сре ћу са овим 
пред ме том. На осно ву утвр ђе них по тре ба уче ни ка, на став ник ће пла ни ра ти ре а ли за ци ју на ста ве за сва ку кон крет ну гру пу. Та ква си ту а ци
ја не у јед на че ног пред зна ња је при ли ка за вр шњач ко уче ње јер то ком ча са грађанскогваспитања уче ни ци уче јед ни од дру гих и до при но
се на ста ви сво јим ис ку стви ма, зна њи ма и спо соб но сти ма.

Зна чај пред ме та на ла зи се и у чи ње ни ци да ис хо ди грађанскогваспитања у ве ли кој ме ри до при но се раз во ју не ко ли ко ме ђу пред
мет них ком пе тен ци ја и да се ње го ви са др жа ји вр ло до бро укла па ју у раз ли чи те ван на став не ак тив но сти. По себ но је зна ча јан до при нос 
раз во ју ме ђу пред мет не ком пе тен ци је ко му ни ка ци ја јер се при ра ду на свим са др жа ји ма ин си сти ра на ис ка зи ва њу соп стве ног ми шље ња, 
осе ћа ња, ста во ва и то на на чин ко ји не угро жа ва дру ге, као ме ђу пред мет не ком пе тен ци је ре ша ва ње про бле ма јер је при ступ пред ме ту да 
се у сва кој те мат ској це ли ни уче ни ци осна жу ју да пре по зна ју про бле ме али и ак тив но тра же ре ше ња.

Чи ње ни ца да се пред мет опи сно оце њу је не ума њу је по тре бу да се кон ти ну и ра но пра ти на пре до ва ње уче ни ка у до сти за њу ис хо да 
ко је за по чи ње ини ци јал ном про це ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на шта ће се про це њи ва ти ње го во да ље на пре до ва ње. 
Сва ка ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, а уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри
ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре дак дру гих уче ни ка. Грађансковаспитање пру жа из
у зет ну мо гућ ност за не го ва ње са мо ре флек си је (про ми шља ње уче ни ка о то ме шта зна, уме, мо же) и под сти ца ње са мо ре гу ла ци је про це са 
уче ња кроз по ста вља ње лич них ци ље ва на пре до ва ња и пла ни ра ња ка ко да се оства ре.
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На зив пред ме та ДРУГИСТРАНИЈЕЗИК
Циљ Циљ на ста ве и уче ња стра ног је зи ка је да се уче ник усва ја њем функ ци о нал них зна ња о је зич ком си сте му и кул ту ри и раз ви ја њем стра те ги ја уче ња 

стра ног је зи ка оспо со би за основ ну пи сме ну и усме ну ко му ни ка ци ју и стек не по зи ти ван од нос пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, као и пре ма соп
стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу.

Раз ред пети
Го ди шњи фонд ча со ва 72часа

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу).

Садржаји
Hi!Hello.Goodmorning/evening/afternoon.Howareyou?I’mfine
thankyou,andyou?Goodbye.Bye.Seeyou(later/tomorrow).
(Интер)културни садржаји: формално и неформално поздра
вљање; устаљенa правила учтивости.

Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
Myname’sMaria/I’mMaria.What’syourname?Thisismyfriend.
HisnameisMarko.Maria,thisisBarbara.BarbarathisisMaria.
Nice/Pleasedtomeetyou.Howoldareyou?I’m11.Johnisn’ttwel
ve. He’s thirteen.Who’s this? It’s Carla.What’s your phone num
ber/address/mail address?Where are you from? I’m from (Spain).
They’refromBritain.Whatnationalityareyou/isshe/he?I’m(Spa
nish).Who’sthis?It’smyfather.Who’sthat?It’smysister.Herna
me’sSusan.Thesearemyfriends.Thosearetheirdogs,Blackyand
Spot.

Лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та –I,you…
При свој ни при де ви –my,your…
По ка зне за ме ни це –this/these,that/those
Глаголtobe–thePresentSimpleTense
Пи та ња са Who/What/Where/How(old)
Основ ни бро је ви (1–100)
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
представљање, сличности и разлике у именовању сродства, 
земље енглеског говорног подручја.

Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Let’sstart.Quiet,please.Listentome!Standup.Sitdown.Sayhello/
goodbye to your friend/him/her/them.Open/Close your books. Put
downyоurpencils.Openthewindow,please.Comehere/tothebo
ard.Givemeyourbook,please.Don’tdo that.Listenandsing/do/
number/point/match/repeat…Readandsay/write/complete thesen
tences/dialogue/chart.Move to the right/left.Go back to the start/
number1.
Им пе ра тив 
Лич не за ме ни це у функ ци ји објек та –me,her,him…
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња.

Садржаји
CanIsithere?Sorry,youcan’t.Wecannot/can’t talk inclass.You
mustswitchoffyourmobilephone.Youmustnot/mustn’tfeedtheani
mals.Youmustn’ttakephotoshere.
Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње до зво ле и за бра не – can/can’t/
cannot,must/mustn’t/mustnot
(Интер)културнисадржаји:понашање на јавним местима, зна
чење симбола.
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По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га,
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
Let’s play football/the memory game/go to the cinema. Come and
playwithme!Can/Couldyoucomeovertomyplace/tomypartyto
morrowafternoon?OK.Allright.Sure.Whynot?Well,I’mnotsure.
Sorry,Ican’t.Thankyou,butIcan’t.
Им пе ра тив
Модални глаголи за изражавање предлога – can/could
(Интер)културнисадржаји:прикладно прихватање и одбијање 
позива, рођендан и прослава рођендана, игре.

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
Can I borrow your pencil, please? Yes, here you are. Thank you!
You’rewelcome.Noproblem.It’salright.Okаy.No,I’msorry,Ineed
it.Canyouhelpme,please?Can/Couldyouopenthedoorforme,
please?Ofcourse.Sure.Givemeaglassofwater,please.CanIha
veyourphonenumber/address/mailaddress?MayIaskaquestion?
Could/May we go home now?Мо дал ни гла го ли за из ра жа ва ње 
мол бе и зах те ва – can/could/may
(Интер)културнисадржаји:пра ви ла уч ти ве ко му ни ка ци је.

Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
Happybirthdaytoyou!MerryChristmas!HappyNewYear!Happy
Easter! Happy Valentine’s Day! Same to you! Well done! Bravo!
Congratulations!
(Интер)културни садржаји: нај зна чај ни ји пра зни ци и на чин 
обе ле жа ва ња/про сла ве.

Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним 
језичким средствима; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
I’mtallandthin.I’vegotlongbrownhairandblueeyes.Whatcolo
urareyoureyes?She’sgotanicebigpresent.She’sagoodteacher.
He’s agood friend.MydogBlacky is small andblack.He’s got a
whitetail.Theirgardenisbigandnice.Myhouseissmall,butnice.
Thereisn’tahospitalinmytown.Therearetwocafesnearmyhouse.
There’sapenonthetable.Thepenisblack.
Гла го лиhavegot,tobeза да ва ње опи са
Ег зи стен ци јал ноThereis/are…
Чла но виa/an/the
(Интер)културни садржаји: култура становања, однос према 
живој и неживој природи, главни/већи градови земаља енглеског 
говорног подручја.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма.

Садржаји
Doyoualwayswalktoschool?Heneverhelpshismum.Shesometi
mesdoesthewashingup.WhatdoyoudoonSundays?Igotoschool
inthemorning.
Hedoesn’tcollectbadges.Ifeedmydogandtakeouttherubbishin
themorning. Ihelpmy father in thegardenonSaturdays.Mr/Mrs
Atkinworks in a bank.My cousins live inCanada. She’swearing
bluejeanstoday.She’scleaningherteeth.Whataretheydoingnow?
They’rereading.What’shedoing?Ishedoinghishomework?Yes,
heis./No,heisn’t.He/Shecanjump.Canyousing?Whocanswim?
CanBethclimbatree?Yes,shecan./No,shecan’t.Hecanrun,but
hecan’tswim.
ThePresentSimpleTenseи ThePresentContinuousTenseза из ра
жа ва ње рад њи у са да шњо сти 
При ло зи за уче ста лост – usually,often…
Мо дал ни гла гол can за из ра жа ва ње спо соб но сти
(Интер)културнисадржаји:радно време, разонода, живот по
родице.
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Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма осе ћа
њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у ве
зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем па
тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
I’mthirsty.Icanbringyouaglassofwater.Iamhungry.CanImake
youasandwich/Doyouwantasandwich?Yes,please./No,thanks,I
wantsomesalad.Sheishot/cold.Aliceishappy/sad/fine/ill/tired…

ThePresentSimpleTense(be,want)
Мо дал ни гла гол can за из ра жа ва ње пред ло га.
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
Where’sthechair?It’sinfrontofthewhiteboard.There’samirroron
thewall.Thedeskisbetweenthebedandthewardrobe.Thekitchen
is downstairs. In this picture, our parents are in the living room.
Where’s the toilet?It’son the left/right. It’shere/over there.What’s
behind/oppositetheschool?There’sabigbeautifulparknearhere.
Ег зи стен ци јал но Thereis/are…
Пред ло зи за из ра жа ва ње по ло жа ја и про стор них од но са – here,
there,in,on,under…
Чла но ви a/an/the
Пи та ња са Where,What…
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
What time is it? It is fiveo’clock. It’shalfpastsix. It’s (a)quarter
past/to twelve.Whendoyouwakeup?Iwakeupatseven.Тhere’s
a good programme on TV аt (a) quarter to seven.When does the
filmstart?Itstartsathalfpastseven.Thetrainleavesathalfpast
two.Whаt’stheweatherliketoday?It’s(very)hottoday.It’ssunny/
windy...Itisn’t(very)cold.It’ssnowing.Itusuallysnowsinwinter.
What day is it today? Is it Tuesday? I usually havemy piano les
sononThursday,butthisweekI’mhavingitonWednesday.Idon’t
watchTVinthemorning/afternoon.Mybirthdayison21stofMay/
May21st.
The Present Simple Tense за из ра жа ва ње утвр ђе них про гра ма, 
пла но ва и рас по ре да (ред во жње, ТВ/би о скоп ски про грам и сл.) 
и уоби ча је них рад њи.
ThePresentContinuousTense за из ра жа ва ње тре нут них и при вре
ме них рад њи.
Пред ло зи in/on/atза из ра жа ва ње вре ме на.
Пи та ња са When,What(time/day)…
Ред ни бро је ви до 100.
(Интер)културни садржаји: клима, разговор о времену, гео
графске дестинације.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/
не при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Thisismyball.Thisisn’tyourcard.Whosejacketisthis?It’sJane’s/
myfather’sjacket.I’vegotabrother.He’sgottwosistеrs.I’vegota
bike.Ihaven’tgotrollerblades.Samhasn’tgotacat,he’sgotadog.
Isthisyourdog?

Сак сон ски ге ни тив са име ни цом у јед ни ни – myfriend’s/Milan’s
book
При свој ни при де ви my,your,his…Havegotза из ра жа ва ње при па
да ња/по се до ва ња.
Пи та ња са Whose.
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.
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Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
Doyoulikeit?Yes,it’sverygood/No,it’shorrible.I’msorry,butI
don’t. I don’t know. I like apples. I don’t like oranges.Peter loves
English.Hedoesn’t likeMaths.Myfavouriteschoolsubject isP.E.
What’syourfavouriteschoolsubject/book/film…?Who’syourfavou
ritesinger/actor/sportsstar?Why?
ThePresentSimpleTense(like,love…)
Пи та ња са What,Who,Why…
(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, 
стрип, филм, музика...), храна, спорт.

Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
Therearesixapplesonthetable.Arethereanybananas?Yes,the
rearesome./no,therearen’tany.Howmanypeoplearethereinthe
park?Therearetwowomenandthreechildren.Isthereanyorange
juiceinthefridge?Yes,thereissome./No,thereisn’tany.Howmuch
isthisTshirt?It’s£2.80.

Основ ни бро је ви до 100
Мно жи на име ни ца – пра вил на и нај че шћи об ли ци не пра вил не 
мно жи не (man–men,woman–women,child–children...).
Бро ји ве и не бро ји ве име ни це.
Нео д ре ђе ни де тер ми на то ри – some,any.
Кван ти фи ка то ри – much,many,alotof.
Пи та ња са Howmuch/many.
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.

ИТАЛИЈАНСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу).

Садржаји
Ciao!Buongiorno.Buonasera.
Comestai?Comeva?
Bene,grazie.
Didovesei?
Sonodi....
Apresto!Adomani!
Buonanotte!
Гла го ли:essere,stare
Упит ни при ло зи:come,didove
Лич не за ме ни це
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
поздрављање; устаљенa правила учтивости.

Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
Cometichiami?/Michiamo…/Sono…
Questo/aèilmioamico/lamiaamica...Sichiama...
Questaèmiasorella(mostrandolafoto)
Questoèilsignor.../lasignora...
Didovesei?/Sonodi..../SonodellaSerbia...
Quantiannihai?/Ho12anni.
Doveabiti?Dovevivi?
Abitoa...,inVia....
Nome,cognome,indirizzo...
Гла го ли: essere,avere,abitare,vivere
Лич не за ме ни це
Упит не ре чи (quanto,dove,come/chi,checosa)
Бро је ви
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
представљање, именовање сродства, име и презиме, основни 
географски подаци о Италији.
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Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Farel’appello:
Chièassente?
Sofia?–Presente!
Cancellalalavagna,perfavore!
Ascoltiamo!Scriviamo!Leggiamo!Disegniamo!
Tuttochiaro?
Comesidice…?Cosasignifica…?
Vediamocosaavetecapito/aveteletto/abbiamoascoltato...
Ottimo!Bravo/a/i/e!
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли) 
Им пе ра тив фре квент них гла го ла (ascoltare,leggere,scrivere,par
lare,ripetere...)
Про шло вре ме фре квент них гла го ла (ре цеп тив но)
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња 

Садржаји
Permesso,possoentrare?Possouscire?
Puoi/Puòripetere,perfavore!
Nondovete/dobbiamo....
Ragazzi,fatesilenzio!
Tirare/Spingere
Entrata/Uscita
Èvietatofumare!Vietatofotografare!
Не пра вил ни гла го ли potere,dovere,fare
Им пе ра тив
(Интер)културнисадржаји:понашање на јавним местима, зна
чење симбола.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
Giochiamoacalcio?Andiamoalcinema?
Vieniallamiafesta?
Sì,grazie!
Vabene.
Midispiace,nonposso.
Dai,usciamo/andiamoa…/facciamo…

Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли).
Не пра вил ни гла го ли andare,venire,fare,potere,uscire.
(Интер)културнисадржаји:прикладно прихватање и одбијање 
позива, рођендан и прослава рођендана, игре.

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
Vorreiunpanino.Unsuccodifrutta,perfavore.
Prego.
Grazie!
Buonappetito!
Mipuoiprestareiltuolibro?
Sì,certo./Grazie.
Miprestiunapenna?
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан volere(кон ди ци о нал но, 1. ли це јед
ни не)
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.
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Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
Buoncompleanno!Tantiauguri!
Bravo/a/i/e!Bravissimo/a/i/e!
BuonAnno!FeliceAnnoNuovo!
BuonNatale!
Forza!
Уз вич не ре че ни це
(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе.

Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним је
зичким средствима;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
Lamiamigliore amica si chiama Jasmina. È simpatica/alta.Ha i
capellicastani/lunghi/corti.Lepiaceascoltarelamusica.Parlabene
ilfrancese.
LucaèdiTorino.Torinoèunabellacittà.
Questoèilmiocane.Sichiama...
Ègrande/piccolo/bianco...
Questoèunozaino.
Èrosso/giallo...
При де ви ииме ни це (род, број и сла га ње).
По ка зна за ме ни ца (questo).
При ло зи за на чин (bene,male).
(Интер)културни садржаји: култура становања, однос према 
живој и неживој природи.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив ности ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма.

Садржаји
Ognigiornomialzoalle…facciocolazione...vadoascuola...
Holezionidiitalianoilmercoledìeilvenerdì.
Ilsabatovadoinpiscina.
Acheorainizialalezione?
Domanidevo:farelaspesa,comprareil latte, fareicompiti,chia
marelanonna...
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји по врат ни гла го ли).
Пред ло зи.
При ло зи за вре ме (oggi,domani,dopo,sempre...).
(Интер)културнисадржаји:рад но вре ме, ра зо но да, жи вот по
ро ди це.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма осе ћа
њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у ве
зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем па
тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Hofame/sete/caldo/freddo.
Possoaprirelafinestra?
Chiudiamolaporta?
Perchénonvaiascuola?
Perchémisentomale.
Vuoidabere?/damangiare?
No,grazie,nonhosete/fame.
Vorreiunbicchiered’acqua.
Nonbevolebibitegassate.
Пре зент ин ди ка ти ва (не пра вил ни гла го лиbere,volere).
Кон ди ци о нал уч ти во сти, пр во ли це јед ни не (volere).
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.
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Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
Scusi/a,dovesitrovafarmacia?
ÈinViaGaribarldi,dietroilbar.
Dov’e’lasedia?
Èaccanto/dietro/davantia/sotto/sopra...
Cosac’èsulbanco?
C’èunlibroeunozaino.
Nellamiacamerac’è/cisono...
Фре квент ни пред ло зи (нпр. dentro,fuori,sotto,sopra,davanti,di
etro...).
При ло зи за ме сто (qui,qua,lì,là,giù).
Упит ни при ло зи: dove.
C’è/cisono.
Име ни це (јед ни на, мно жи на).
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
Cheoresono?Cheoraè?
Sonolecinque.
Oggièil21febbraio2017.
Ilmiocompleannoèil6giugno.
Domanivadoalcinema.
Acheoracominiciailfilm?
Alle18.00.
IltrenoparteperFirenzealle10.
QuandovaiinItalia?
Fraunmese.Ingiugno.
Chetempofa?Piove.Nevica.
Упит ни при ло зи: quando.
Упо тре ба са да шњег вре ме на за из ра жа ва ње бу дућ но сти.
При ло зи за вре ме (ades so, og gi, do ma ni, mai, sem pre..).
(Интер)културни садржаји: кли ма, раз го вор о вре ме ну, ге о
граф ске де сти на ци је.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/
не при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Questaèlamiafamiglia.Hoduesorelle.Nonhofratelli.
Questoèiltuogatto?
Questesonolemiepenne.
Dichièquestolibro?
QuestiquadernisonodiMarco.
Кон струк ци ја за ис ка зи ва ње при пад но сти.
При свој ни при де ви.
По ка зни при де ви.
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан.
Не га ци ја.
Упит на ин то на ци ја.
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.

Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња 

Садржаји
Tipiaceilgelatodicioccolato?–Sì,mipiace.
Tipiaccionoquestematite?–No,nonmipiaccionomolto.
Nonmipiacegiocareatennis.
Ilmiofilmpreferitoè...
Tivabene?–No,preferisco.
Гла гол piacere.
Не на гла ше ње лич не за ме ни це у функ ци ји ин ди рект ног објек та
(mi,ti,le/gli).
(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, 
стрип, филм, музика...), храна, спорт.
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Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
Quantiragazzicisonoinaula?
Nonc’ènessuno./Nonprendoniente.
Cisono26ragazzinellamiaclasse.
Quantocostaquestoastuccio?
C’èdelpane?
C’èsolounlitrodilattenelfrigo.
Studipoco.
Упит ни при дев/при лог: quanto.
Пар ти ти ван члан.
Основ ни бро је ви (1−100).
При ло зи.
При ло зиpoco/molto.
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.

НЕМАЧКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу).

Садржаји
GutenMorgen/GutenTag/GutenAbend/Hallo!
GuteNacht/AufWiedersehen/AufWiederschauen/Tschüs!
Bisdann.Bisspäter.
Wiegeht`s?WiegehtesIhnen?
Danke,gut.Unddir?/UndIhnen?/Undselbst/selber?
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
поздрављање; устаљенa правила учтивости, име и презиме, на
димци.

Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
MeinNameistPetraNovak.IchheißePetra(Novak).IchbinPetra
(Novak).
Wieheißtdu?WieheißenSie?Wieheißtihr?Weristdas?
DasistMarkus.DasistmeineLehrerin,FrauSimin./Freutmich.
MeineElternheißenZoricaundDrago.
Woherkommstdu?Woherkommtihr?WoherkommenSie?
IchkommeausSerbien.
IchwohneinSmederevo.Wowohnstdu?
WieistdeineAdresse/Telefonnummer?

Пре зент сла бих гла го ла и нај фре квент ни јих ја ких гла го ла (schla
fen,fahren,essen,lesen,geben,nehmen,sprechen). 
Упо тре ба од ре ђе ног, нео д ре ђе ног, не га ци о ног, при свој ног чла на 
у но ми на ти ву и аку за ти ву. Упо тре ба нул тог чла на. 
Упо тре ба упит них за ме ни ца и при ло га (wer,was;wo,wie,wann). 
Упо тре ба по ка зне за ме ни це das. 
Ис ка зна и упит на ре че ни ца – по ло жај гла го ла/ред ре чи.
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
представљање, именовање сродства, име и презиме, земље не
мачког говорног подручја.
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Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Kommher!KommtandieTafel!
Setzdich!Setzteuch!
Mach(t)dasBuchauf/zu!
Lies/Lestvor!Hör(t)zu!Sing(t)mit!Sprich/Sprechtnach!Hör/Hört
zu!
Steh(t)auf!Pass(t)auf!
GibdeinBuchanPetra!
GebtmireureHausaufgaben!
KannstdumirdeinHeftgeben?KannichdeinHeftbekommen?

Им пе ра тив – по тврд ни и од рич ни об ли ци 2. ли ца јед ни не и мно
жи не. Упо тре ба не га ци о не пар ти ку ле nicht. Им пе ра тив гла го ла 
са на гла ше ним пре фик сом (ре цеп тив но).
Мо дал ни гла го ли у љу ба зно фор му ли са ним мол ба ма, упут стви
ма и пред ло зи ма (ре цеп тив но).
Ред ре чи у ре че ни ца ма са им пе ра ти вом.
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња.

Садржаји
Kannichmichhierhinsetzen?Leidernicht,essitbesetzt.
Hier darf man nicht sprechen.Dumusst deinHandy ausschalten.
DieTeiredarfmannichtfüttern.

Нео д ре ђе на за ме ни ца man у но ми на ти ву и аку за ти ву.
Пре зент мо дал них гла го ли у фор му ли са ним мол ба ма, упут стви
ма и пред ло зи ма (ре цеп тив но).
Ред ре чи у ре че ни ца ма са им пе ра ти вом.
(Интер)културнисадржаји:по на ша ње на јав ним ме сти ма, зна
че ње сим бо ла.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
SpielenwirFußball/Tischtennis/
Monopoly?Komm,wirspielenSchach!
WirspielenBasketball.Spielstdumit?
MöchtestduzumeinerPartykommen?
Kommzumir!GehenwirinsKino?
Ja,gerne./Leiderkannichnicht.Ichmusslernen./Nien,ichhabeke
ineLust.
Упо тре ба гла го ла кре та ња са аку за ти вом.
Упо тре ба пред ло га (an,in,auf). 
(Интер)културнисадржаји:при клад но при хва та ње и од би ја ње 
по зи ва, ро ђен да ни, про сла ва ро ђен да на, игре.

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
Kannichdir/Ihnenhelfen?/IchhabeeineBitte.
MöchtestdueineOrange?KannstdumirbitteeineOrangegeben?Ich
möchteeineTasseTee.KannstdumireinStückTortegeben?Danke.Vi
elenDank.Ichdankedir./Bitte.Nichtszudanken./Gerngeschehen.

Упо тре ба нео д ре ђе ног чла на у но ми на ти ву и аку за ти ву. 
Упо тре ба мо дал них гла го ла у пре зен ту.
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.
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Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
AllesGutezumGeburtstag!LiebeLina,zumGeburtstagVielGlück...
Ichgratuieredir/IhnenzumJubileum.FroheWeihnachten/Ostern.
Упо тре ба лич них за ме ни ца у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву.
(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе.

Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним је
зичким средствима;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
MeineSchwesteristgroßundschlank.
WiesinddeineAugen?Blauodergrün
IhrHundist2Jahrealt,kleinundschwarz.ErfrisstgernKekse.
DasistmeinZimmer.Esistkleinaberschön.Esgefälltmirsehr.
AnnaistmeinebesteFreundin.Sieistnettundfreundlich.Siehilftmirgern.
IchwohneinBonn.BonnisteineschöneStadtamRhein.
Упо тре ба при де ва и при ло га као имен ског де ла пре ди ка та уз гла
гол sein. 
При свој ни де тер ми на ти ви у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву.
Ред ре чи у ис ка за ној и упит ној ре че ни ци.
Пред ло зи уз гла го ле ми ро ва ња.
(Интер)културни садржаји:култура становања, однос према 
живој и неживој природи.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив но сти ма, пла но ви ма и спсосб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма.

Садржаји
Wasmachstdujetzt/heuteNachmittag?
IchmachemeineHausaufgaben.
IchwohneganzobenimHaus/imfünftenStock.
HastdueineWohnungodereinHaus?Wanngehstduschlafen?Hast
dufreitagsimmerDeutsch.
IchgehedreimalderWochezumTraining.
Упо тре ба при ло га за вре ме и ме сто (donnerstags/da,dort,hier). 
Ред ре чи у ис ка зној, упит ној и уз вич ној ре че ни ци.
(Интер)културнисадржаји:радно време, разонода, живот по
родице.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма, осе
ћа њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у 
ве зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем
па тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Ich bin durstig. Ich habeHunger.Mir ist kalt/heiß. Ich binmüde/
tautrig/froh.
Möchtest du schlafen? Etwas Wasser trinken? Möchtest du ein
Käsebrot?
Лич не за ме ни це у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву.
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
WoistdeinSportzeug?WoliegtdieSchweizaufderLandkarte?Wo
istdieBank?
Ich bin vor/neben/hinter der Garage. Meine Mutter ist auf dem
Markt/imSupermarkt/beiihrerFrisörin.DieBäckereiistnebender
Schule.MeineStadtistinNordserbien.
Enschuldigung,wiekommenichzumTheater?–GehenSienurge
radeaus,etwa50m.

Упо тре ба да ти ва и аку за ти ва уз гла го ле ми ро ва ња и кре та ња у 
про сто ру.
При ло зи за ме сто: geradeaus,links,rechts.
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.
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Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
Wiespätistes?EsistViertelnachneun.EsisteinundzwanzigUhr
fünfzehn.WannbeginntdieSchule?AmerstenSeptember.AmDon
nerstag.Um8Uhr.
WieistdasWetter?Esregnet/scheit.
DieSonnescheint.Esistkalt/warm/heiß.
Упо тре ба фра за за зва нич но и не зва нич но ис ка зи ва ње сат ни це. 
Упо тре ба пред ло га (am, um, nach, vor).
Без лич ни гла го ли (ре цеп тив но).
(Интер)културни садржаји: клима, разговор о времену, гео
графске дестинације.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/
не при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
IstdasdeineKatze?Nein,dasistMariasKatze.MeinHundistnichtda.
DasistdasHausvonmeinenEltern.
MimiistdieKatzevonBarbara.HastdueinenKugelschreiber?Ich
braucheeinenRegenschirm.–HieristmeinKugelschreiber.
Упо тре ба при свој них чла но ва. Из ра жа ва ње при пад но сти пред
ло гом von + да тив.
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.

Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
IchmagRockmusik.IchliebemeineFamilieundmeineFreunde.
Ichschwimmegern.
MeinLieblingssportistVolleyball.Skifahrenfindeichdoof.
WiefindestdudieneueMathelehrerin?Ichfindesienett.
Пре зент мо дал ног гла го ла mögen.
Сло же ни це – род и гра ђе ње: (ре цеп тив но).
Гла гол findenза из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња.
(Интер)културни садржаји: умет ност (књи жев ност за мла де, 
стрип, филм, му зи ка...), хра на, спорт.

Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
WievieleMenschenstehenda?WievielButterbrauchstdu fürden
Kuchen?200Gramm.
GibtesetwasButterimKühlschrank?Nein,wirbrauchenButter.
 IchkaufevierFlaschenÖl,einePackungSalz,einenBecherJog
hurt,zweiSchachtelnPralinen.
Was kostet das?Dasmacht 15,50Euro.MeineEinkaufsliste: zwei
KiloÄpfel,dreiLiterMilch,einPfundKaffee.
Упо тре ба је зич ких сред ста ва кван ти фи ка ци је. Упо тре ба лек си ке 
ко јом се име ну је ам ба ла жа. Ис ка зи ва ње ко ли чи не и це не. Бро
је ви до 100.
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.

РУСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу).

Садржаји
Привет,Ира!Здравствуй,ВитяЗдравствуйте,АннаИвановна!
Добрыйдень,ВикторПавлович!Доброеутро!Добрыйвечер!До
завтра!До свидания!Какдела?Хорошо, спасибо.Нормально.
Таксебе.Ничего.Пока!Покапока!
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
поздрављање; устаљена правила учтивости; лична имена и име
на по оцу (патроними), надимци.
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Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
Кактебя зовут?Меня зовутИрина.ЯИрина.Ктоэто?Это
Марина?ЯИрина,привет!ЕгозовутВиктор.Сколькоемулет?
Ему 12 лет. Её зовут Анна. Очень приятно.Мнетоже. Это
мой друг. Этомоя подругаЛена, одноклассница. А это Зина.
Она соседка. Это АннаИвановна Иванова, учительница. Это
мойдвоюродныйбрат.ОнизБелграда.ОнизСербии.Наташа
изМосквы.
Лич не за ме ни це: я,ты, он/она, они (но ми на тив, ге ни тив и да
тив),
Упит не за ме ни це и при ло зи: кто,как,сколько.
По ка зни при лог: это,
Ге ни тив име ни ца с пред ло гом из.
(Интер)културнисадржаји:фор мал но и не фор мал но пред ста
вља ње; име на; име на по оцу, пре зи ме на и на дим ци; име но ва ње 
срод ства; име но ва ње гра до ва, зе ма ља.

Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Ктодежурный?Кого нетна уроке?Ктоотсутствует?От
крой(те) учебник/рабочую тетрадь/тетрадь. Слушай(те)
и повторяй(те)! Не кричите! Тихо! Выйди(те) к доске! Со
три(те) с доски! Открой(те) окно/дверь. Прослушай(те) пе
сню! Прочитай(те) текст. Мы читали текст? Встань(те)!
Садись!Садитесь!Мынапрошломурокепрослушалипесню?

За по вед ни на чин фре квент них гла го ла (слушать/прослушать,
читать/прочитать, писать/написать, повторять/повторить,
встать,сесть...),
Про шло вре ме фре квент них гла го ла.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња.

Садржаји
Извините,можносесть?Садитесь.Нешумите!Можно вой
ти?Да,конечно.Нет.Можновзятьтвоюручку?Да,конечно.
Нет,ксожалению.Онамненужна.Извинитезаопоздание.
За по вед ни на чин фре квент них гла го ла.
Пре ди ка тив можно.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:понашање на јавним местима, зна
чење симбола.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
Давайигратьвфутбол/баскетбол!Поиграемвместе?Пригла
шаютебякомненаденьрождения/вечеринку.Приходикомне
на вечеринку! Ты сможешь прийти ко мне на день рождения
завтравсемь?Вечеринкауменядома/вкафе.Спасибозапри
глашение,яобязательноприду.Ксожалению,янесмогуприй
ти.Извини,ноянесмогуприйти.Вечеринка/деньрождения,к
сожалению,безменя.

Са да шње вре ме фре квент них гла го ла. Пр ва и дру га кон ју га ци ја.
За по вед ни на чин фре квент них гла го ла. 
Аку за тив и ло ка тив име ни ца с пред ло зи ма в/на.
Да тив име ни ца с пред ло гом к.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:прикладно прихватање и одбијање 
позива, рођендани, прослава рођендана, игре.



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 113

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
Дай мне, пожалуйста, ручку. Можно? Конечно, пожалуйста,
вотона.Спасибо!Незачто.Ничего.Нет,ксожалению,ручка
мненужна.Извини(те),можновопрос?
За по вед ни на чин фре квент них гла го ла. 
Пре ди ка тив можно.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:пра ви ла уч ти ве ко му ни ка ци је.

Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
Сднём рождения!Поздравляютебя с днём рождения!СНо
вымгодом!СРoждеством!СДнёмзащитникаОтечества!С
Восьмыммарта!Счастливо!Желаютебе/вамвсегохорошего:
здоровья,счастья,успеха.Тебе/вамтожевсегохорошего.По
здравляюсуспехом!Сприездом!Добропожаловать!
Са да шње вре ме фре квент них гла го ла. 
Ин стру мен тал име ни ца с пред ло гом с.
(Интер)културни садржаји: нај зна чај ни ји пра зни ци и на чин 
обе ле жа ва ња/про сла ве.

Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним је
зичким средствима;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
Она высокая и стройная. У неё голубые глаза и длинные све
тлыеволосы.Какиеутебяглаза?Какогоцветаутебяфутбол
ка?Онавкраснойрубашке.Уменяестькошка.ЕёзовутМурка.
Онамаленькая,белая.Настолеручка.Оназелёная.Унеёболь
шойдом.Онкрасивый.Накартинке–Москва,столицаРоссии.
Этомойдом.Онбольшойикрасивый.

При де ви. Род, број и сла га ње с име ни ца ма. 
Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ ген. лич них за
ме ни ца и име ни ца (уменя,утебя,унеё,унегоунас,увас,у
них;уИвана,уИрины).
При свој не за ме ни це: мой,твой,наш,ваш,их.
(Интер)културни садржаји: култура становања, однос према 
живој и неживој природи.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив но сти ма, пла но ви ма и спсосб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма.

Садржаји
ЧтоделаетВитя?Онделаетуроки.Ирачитаетгазету/жур
нал.Сетрёнкаходитвсадик.Сашапопонедельникамездитна
тренировкипофутболу.ВикаиМакспомогаютмамеподому.
Иравстаётобычноввосемьутра.Урокиначинаютсявдевя
ть.Каждый деньМиша гуляет с собакой.Утроммы вместе
завтракаем.Папавозвращетсясработы.Онстоитвпробке.

Гла го ли кре та ња (са да шње вре ме): идти/ходить,ехать/ездить,
лететь/летать.
Са да шње вре ме фре квент них гла го ла. 
При ло зи за вре ме: утром,днём,вечером.
(Интер)културнисадржаји:радно време, разонода, живот по
родице.
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Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма осе ћа
њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у ве
зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем па
тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Мнехочетсяесть.Братухочетсяпить.Мнехолодно.Тебесде
латьбутерброд?Налитьсестреводы?Уменяболитзуб.
Хочешькушать?Нет,спасибо,нехочу.
Без лич не ре че ни це.
Гла гол хотеть.
Да тив лич них за ме ни ца и име ни ца.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
Где окно?На стене. Где рюкзак?Под столом. Где картина?
Наддоской.Скажите,пожалуйста,какдойтидоБольшоготе
атра?Театрнедалеко.Идитесначалапрямо,апотомналево.
Слеватеатр.

Ге ни тив, ин стру мен тал и ло ка тив с пред ло зи ма. 
При ло зи за пра вац и ме сто: прямо,налево,направо,слева,спра
ва,недалеко,напротив.
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
Которыйчас?Пятьчасов.Когдатывстаёшь?Явстаюввосе
мьчасов.Воскольконачинаетсяпервыйурок?Первыйурокна
чинаетсявдевять.Какаяпогодасегодня?Идётдождь.Какое
сегодня число?Второемая.Какая погода на улице?Холодно?
КогдатыедешьвРоссию?
Са да шње вре ме нај фре кев нтни јих гла го ла.
Са да шње вре ме у зна че њу бу ду ћег.
Гла го ли кре та ња: идти/ходить;ехать/ездить.
Бро је ви 1−20.
Об ли ци час,часа,часов уз бро је ве до 12.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи).
(Интер)културни садржаји: клима, разговор о времену, гео
графске дестинације.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/
не при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Уменяестьсобака.МоюсобакузовутБобик.Уменянетмоби
льника.Укогоестьсестра/брат?Этотвоясобака?Нет.Да,
моя.Унихвголоветолькокомпьютеры.Этодомбабушки.

Кон струк ци је за из ра жа ва ње по се сив но сти: у+ген.личнихзаме
ница и име ни ца (уменя,умамы); име ни ца + име ни ца у ге ни ти ву 
(домпапы). 
Оп шта не га ци ја (нет).
При свој не за ме ни це.
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.
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Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
Ира, ты любишь футбол? Нет, не люблю. Мне нравится ба
скетбол.Макслюбитзаниматьсятеннисом.Какойтвойлюби
мыйспорт?Ялюблючитать.Мнеэтоткомиксненравится.
Петя любит музыку. Он гитарист. Виктору не нравится бу
терброд.
Гла гол любить.
Без лич на упо тре ба гла го ла нравиться.
Оп шта не га ци ја (не).
Ин то на ци ја упит них ис ка за без упит не ре чи.
(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, 
стрип, филм, музика...), храна, спорт.

Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
Сколькомальчиков,сколькодевочеквклассе?Вклассе12маль
чиков и 15 девочек.Сколькотебе лет?Мне 15 лет.Который
час?ПятьчасоведвеминутыУнасвшколеестьгардероб.У
Викторанетсобаки.
Упит не за ме ни це.
Основ ни бро је ви (1−100).
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.

ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу)

Садржаји
Salut!Tuvasbien?Bonjour,çava?Çava,merci!Bonsoir!
Bonnenuit!
Bonjour,Monsieur.Aurevoir,Madame.
Ademain.Abientôt.
Пи та ње ин то на ци јом.
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
поздрављање; устаљена правила учтивости; лична имена и на
димци.

Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
Jem’appelleMilica.Jesuisserbe.
J’habiteàKragujevac.
Tut’appellescomment?Commentallezvous?
Tuhabitesoù?
J’aionzeans.Ettoi,tuasquelâge.
C’estmoncopain/masœur/
monpère.Ils’appelleZoran.
Не на гла ше не лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та.
На гла ше не лич не за ме ни це (moi,toi)
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta,son/sa).
Упит не ре чи (comment,quel/quelle).
Основ ни бро је ви 1–100.
Пре зент гла го ла avoir иêtre и гла го ла пр ве гру пе.
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
представљање, име, име и презиме, именовање сродства, градо
ва, земаља; земље француског говорног подручја.
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Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
Quiestabsent?Quin’estpaslà?
Vouscomprenez?C’estclair?Jenecomprendspas.Vouspouvezré
péter,s’ilvousplait?Ecoutez!Répondez!
Lisez!Regardez!Dessinez!Vousallezécouterundialogue.
Ouvrez/fermezvoslivres.Levezlamain.Prenezvoscahiers.
Dépêchezvous!Trèsbien!
C’estparfait!Vousavezfini?
J’aifini.J’aifaitmondevoir.Pardon,Madame,jesuisenretard.
Им пе ра тив фре квент них гла го ла.
Бли ско бу ду ће вре ме (у уста ље ним из ра зи ма ве за ним за ак тив
но сти у учи о ни ци).
Сло же ни пер фект (у уста ље ним из ра зи ма ве за ним за ак тив но сти 
у учи о ни ци).
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња.

Садржаји
Silence.Ilestinterditdefairedubruit.
Entréelibre.Nepasnourrirlesanimaux.

Име ни це.
Негацијаnepas+инфинитив (ре цеп тив но).
Уни пер со нал не кон струк ци је (ilest...).
(Интер)културнисадржаји:понашање на јавним местима, зна
чење симбола.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
Onvaaucinéma?Vienschezmoiaprèsl’école.Tuveuxjoueravec
moi?
Oui,super!
Désolé,jenepeuxpas.
Jet’inviteàmonanniversaire.
Лич на за ме ни ца on.
Са да шње вре ме не пра вил них гла го ла (aller,venir,pouvoir).
За по вед ни на чин.
Пи та ње ин то на ци јом.
Не га ци ја (ne/n’...pas).
(Интер)културнисадржаји:прикладно прихватање и одбијање 
позива, рођендан и прослава рођендана, игре.

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
Estcequejepeuxsortir? Tu pourrais me prêter ton portable, s’il te
plait?
Tumedonnestonnumérodetéléphone?
Voilà.Merci!Jet’enprie.
CherPierre,peuxtumerendremonlivredefrançaisdemain?
Питањесаestceque.
Ин вер зи ја (у уста ље ним из ра зи ма).
Кон ди ци о на луч ти во сти (tuporrais...).
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
Bonanniversaire!Bonneannée!
Bonnefête!JoyeuxNoël!
Bravo,trèsbien!
Merci,àtoi/àvousaussi!
При де ви (bon,bonne). 
Уз вич не ре че ни це.
Пред ло зи (à).
(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе.
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Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним је
зичким средствима;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
Mameilleureamie s’appelle Ivana :Elle estpetite etblonde.Elle
aimelesport.
Lechiendemonvoisinestgrand
etnoir.Monécoleestgrande.Maclasseestclaire.
BruxellesestlacapitaledelaBelgique.
C’estunebelleville.
Опи сни при де ви. 
Род при де ва (petit/petite,grand/grande,blond/blonde;beau/bel/belle).
Кон струкција за изражава њеп рипадања (de+именица).
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta).
Пре зен та ти ви (c’est/cesont…).
(Интер)културни садржаји: кул ту ра ста но ва ња, од нос пре ма 
жи вој и не жи вој при ро ди.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив но сти ма, пла но ви ма и спсосб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма

Садржаји
Jevaisàl’écoleàhuitheures.
Ilrentredel’écoleàquatreheures.
Jedéjeuneavecmesgrandsparentsledimanche.
Aprèsl’écoleiljoueaubasket.
Jesorstoujoursavecmesamis.
Aquelleheurecommencelefilm?
Lemercredijevaisàlapiscine.
Од ре ђе ни члан (le,la,l’les).
Са да шње вре ме фре квент них пра вил них гла го ла (rentrer,déjeu
ner,jouer,commencer) и не пра вил них гла го ла (aller,sortir).
Пре зент гла го ла être.
Пред ло зи (à,de,avec).
При ло зи за вре ме (toujours,souvent).
(Интер)културнисадржаји:рад но вре ме, ра зо но да, жи вот по
ро ди це.

Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма осе ћа
њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у ве
зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем па
тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Jevoudraisdujusd’orange.
J’aifaim/soif/sommeil/chaud/froid.
Brrrr!!!
Non,merci,jen’aipasfaim.
Jesuiscontente.J’aipeur.
Ilestmalade.
Pourquoiestiltriste?
Кон ди ци о нал уч ти во сти (jevoudrais)
Не га ци ја (ne/n’...pas).
Пре зент гла го ла avoir.
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
Ilyaunpetitchatdanslarue.
Ilestsouslavoiture.Jevaislemettresurlafenêtre.Lachaiseest
devant/derrièrelatable.
Marueestlongue.Cetteplaceestgrande.
Lapharmacieestàcôté,premièrerueàgauche.
Нео д ре ђе ни члан (un,une,des).
Пред ло зи (dans,sous,sur,devant,derrière).
При ло зи за ме сто (ici,là,àcôté).
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.
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Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
Quelleheureestil?
Ilestsixheures.
Hier,jesuisalléeàlabibliothèque.
Demain,jevaisalleraucirque.
Queltempsfaitilcheztoi?
Ilpleut.Ilfaitbeau.Ilneige.
Уни пер со нал ни гла го ли и kонструкције (ilest…,ilfait…).
Бро је ви 1−20.
Пре зент не пра вил них гла го ла (être,aller,faire).
Сло же ни пер фект фре квент них гла го ла.
Бли ско бу ду ће вре ме фре квент них гла го ла.
Пар ци јал но пи та ње са упит ним ре чи ма (quel/quelle).
(Интер)културни садржаји: клима, разговор о времену, гео
графске дестинације.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и да јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/
не при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
C’estàmoi.Cen’estpasmoncartable.c’estlelivredeSophie.
C’esttarobe?
Aquiestcestylo?
J’aideuxfrères.
Jen’aipasdesœur.
Кон струк ци ја за ис ка зи ва ње при па да ња (àmoi,àtoi,àqui).
При свој ни при де ви (mon/ma,ton/ta,son/sa).
Не га ци ја (ne/n’...pas).
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.

Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
D’accord.Jesuisd’accord.Jenesuispasd’accord.Vousêtesd’ac
cord? J’aime le chocolat/lamusique/les voyages. J’aime dessiner/
chanter/lire.
Jen’aimepascesport.Mamatièrepréféréeestlesport.
Име ни це.
Од ре ђе ни члан (le,la,l’,les).
Пре зент фре квент них гла го ла.
Кон струк ци ја са ин фи ни ти вом (j’aimedessiner).
Не га ци ја (ne/n’...pas).
(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, 
стрип, филм, музика...), храна, спорт.

Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
Dansmaclasseilya25élèves.Jevoudraisunkilodepommes,s’il
vousplait.
Combiencoûtecettetrousse?
Ilyabeaucoupdechatsdanscejardin.
Основ ни бро је ви 1−100.
При ло зи (beaucoup,peu,moins,plus).
Вре мен ска од ред ни ца ilya.
Упит не ре чи (combien).
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.
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ШПАНСКИЈЕЗИК

ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативнефункције

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да у усменој 

и писаној комуникацији:
САДРЖАЈИ

По здра вља ње

– по здра ви и от по здра ви, при ме њу ју ћи нај јед но став ни ја је зич ка 
сред ства;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ре а го ва ње на усме ни или пи са ни им пулс са го вор ни ка (на став ни
ка, вр шња ка, и слич но) и ини ци ра ње упо зна ва ња; ус по ста вља ња 
кон так та (нпр. при су сре ту, на раз глед ни ци, у имеј лу, СМСу).

Садржаји
¡Hola¡¿Quétal?
¡Buenosdías!
¡Buenastardes!
¡Buenasnoches!
¡Adiós!
¡Chao!
¡Hastaluego!
Зна ци ин тер пунк ци је.
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
поздрављање; устаљена правила учтивости; лична имена и на
димци.

Пред ста вља ње се бе и дру гих; да ва ње 
основ них ин фор ма ци ја о се би; да ва ње 
и и тра же ње основ них ин фор ма ци ја о 

дру ги ма

– пред ста ви се бе и дру гог;
– раз у ме ја сно по ста вље на јед но став на пи та ња лич не при ро де и 
од го ва ра на њих;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Ини ци ра ње упо зна ва ња, по сре до ва ње у упо зна ва њу и пред ста
вља ње дру гих осо ба, при сут них и од сут них, усме но и пи са но; 
слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них тек сто ва ко јим се не
ко пред ста вља; по пу ња ва ње фор му ла ра основ ним лич ним по да
ци ма (при ја ва на курс, прет пла та на деч ји ча со пис, на леп ни ца за 
пр тљаг, члан ска кар та и слич но).

Садржаји
Hola,soyMaría.¿Ytú?
SoyRodrigo.Encantado.
Buenas tardes,me llamoMaría.Tengoonceaños.Estoyenquinto
curso.SoydeSerbia.Habloserbioeinglés.Aprendoespañol.
¿Cómotellamas?¿Dedóndeeres?¿Quéidiomashablas?¿Dónde
vives?
¿Quiénes?(mostrandolafoto)–Estaesmihermana.SellamaSil
via.
EsteesseñorRodríguez.Esprofesor.Esespañol.
Гла гол ser.
Лич не за ме ни це.
Упит не ре чи (qué,quién,cómo,dedónde).
Бро је ви.
(Интер)културни садржаји: формално и неформално 
представљање, име, име и презиме, именовање сродства, градо
ва, земаља; земље шпанског говорног подручја.

Раз у ме ва ње и да ва ње јед но став них упут
ста ва и на ло га

– раз у ме упут ства и на ло ге и ре а гу је на њих; Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње на ло га и упут ста ва и ре а го ва ње на њих (ко
му ни ка ци ја у учи о ни ци – упут ства и на ло зи ко је раз ме њу ју уче
сни ци у на став ном про це су, упут ства за игру и слич но).

Садржаји
¡Adelante!Nossentamosytrabajamos.¡Sentaos!¡Apagadlosmó
viles!
¿Quiénfalta?Estamostodos,¡québien!
Pasamosaltemados.Empezamosconlaactividaduno.¡Escuchad
lacanción!Másdespacio/alto,porfavor.
¿Puedesrepetir?
Cantamosjuntos.Lee,porfavor.¡Excelente!
¿Hasterminado?¿Listo?¿Hanentendido?
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли).
(Интер)културнисадржаји:поштовање основних норми учти
вости, песме.

Ис ка зи ва ње пра ви ла по на ша ња

– раз у ме јед но став на и па жљи во ис ка за на пра ви ла по на ша ња 
(су ге сти је, пре по ру ке, за бра не) и ре а гу је на њих, уз ви зу ел ну по
др шку (зна ко ви, сим бо ли и слич но) и без ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за у ве зи са пра ви ли ма по
на ша ња.

Садржаји
Sepuedesentar?–No,losiento.
Prohibidotomarfotos.
Silencio
Prohibidotirarbasura
Prohibidotomarfotos/fotografías
Име ни це (јед ни на, мно жи на).
(Интер)културнисадржаји:понашање на јавним местима, зна
чење симбола.



Страна 120 – Број 9 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 30. октобар 2017.

По зив и ре а го ва ње на по зив за уче шће у 
за јед нич кој ак тив но сти

– раз у ме по зив и ре а гу је на ње га;
– упу ти по зив на за јед нич ку ак тив ност;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких јед но став них по зи ва на за јед нич ку 
ак тив ност и ре а го ва ње на њих, усме но или пи са но (по зив на ро
ђен дан, жур ку, на игру, у би о скоп...); упу ћи ва ње и при хва та ње/
од би ја ње по зи ва на за јед нич ку ак тив ност, усме но или пи са но, ко
ри сте ћи нај јед но став ни је из ра зе мол би, за хвал но сти, из ви ње ња.

Садржаји
¿Quieressalir?–Sí.Nopuedo.
¿Jugamosalascartas?–Vale.
¿Puedesveniramicumpleaños?–Sí.No,losiento.Perdón.
Vamosalcine.
Miramoselpartido.
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји пра вил ни гла го ли).
Не пра вил ни гла го ли querer,poder.
(Интер)културнисадржаји:прикладно прихватање и одбијање 
позива, рођендани, прослава рођендана, игре.

Ис ка зи ва ње мол бе, зах те ва и за хвал но сти

– раз у ме крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве и ре а гу је на њих;
– упу ти крат ке и јед но став не мол бе и зах те ве;
– ис ка же и при хва ти за хвал ност на јед но ста ван на чин;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама

Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко ји ма се тра жи по моћ, 
услу га или оба ве ште ње; да ва ње јед но став ног, усме ног и пи са ног 
од го во ра на ис ка за ну мол бу или зах тев; из ра жа ва ње и при хва та
ње за хвал но сти у усме ном и пи са ном об ли ку.

Садржаји
¿Puedesrepetir?/¿Puederepetir?
Sí.Claro.–Gracias./Muchasgracias.
¿Medasunlápiz?–Sí,sí.
¿Meleesesecuento?–Sí.
¿Meprestasellibro?–Sí,claro.
Unté,porfavor.
¿Puedoentrar?–Sí./No,losiento./No.Perdón.
Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни члан.
(Интер)културнисадржаји:правила учтиве комуникације.

Че сти та ње

– раз у ме јед но став но ис ка за не че стит ке и од го ва ра на њих;
– упу ти јед но став не че стит ке;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких и јед но став них уста ље них из ра за 
ко ји ма се че сти та пра зник, ро ђен дан или не ки дру ги зна ча јан 
до га ђај; ре а го ва ње на упу ће ну че стит ку у усме ном и пи са ном 
об ли ку; упу ћи ва ње крат ких при год них че стит ки у усме ном и пи
са ном об ли ку.

Садржаји
¡Enhorabuena!
¡Felicidades!
¡Felizcumpleaños!¡Felizcumple!Gracias.
¡Felicesfiestas!Atitambién.
TedeseofelizNavidadyprósperoAñoNuevo.
(Интер)културни садржаји: најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе.

Опи си ва ње жи вих би ћа, пред ме та, ме ста 
и по ја ва

– раз у ме јед но ста ван опис жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по
ја ва;
– опише жива бића, предмете и места и појаве једноставним 
језичким средствима;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих јед но став них опи са жи вих би ћа, 
пред ме та, ме ста и по ја ва у ко ји ма се по ја вљу ју ин фор ма ци је о 
спољ ном из гле ду, по јав ним об ли ци ма, ди мен зи ја ма и оста лим 
нај јед но став ни јим ка рак те ри сти ка ма; да ва ње крат ких усме них и 
пи са них опи са жи вих би ћа, пред ме та, ме ста и по ја ва.

Садржаји
MimejoramigasellamaCristina.Tienepelonegroylargo.Essim
páticayunpocoruidosa.Hacekárate.Legustaescucharmúsica.
Hacesol.
PepeesdeMadrid.EslacapitaldeEspaña.Esunaciudadgrande
einteresante.
При де ви (род, број и сла га ње).
(Интер)културни садржаји: култура становања, однос према 
живој и неживој природи.

Опи си ва ње уоби ча је них и тре нут них ак
тив но сти, пла но ва и спо соб но сти

– раз у ме јед но став не ис ка зе о уоби ча је ним и тре нут ним ак тив
но сти ма и спо соб но сти ма и ре а гу је на њих;
– опи ше и пла ни ра уоби ча је не и тренутнe ак тив но сти крат ким 
јед но став ним је зич ким сред стви ма;
– опи ше шта уме/не уме да (у)ра ди;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње опи са у ве зи са уоби ча је ним и тре нут ним ак
тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма у по ро дич ној и школ
ској сре ди ни; са ста вља ње по ру ка и спи ско ва у ве зи са уоби ча
је ним и тре нут ним ак тив но сти ма, пла но ви ма и спо соб но сти ма.

Садржаји
Tengoclasesdeespañolloslunesymiércoles/todosloslunes.
Medespiertoalas7.Desayunoloschurrosconleche.Voyaescuela.
Duermolasiestadespuésdelasclases.Hagomistareasyjuegocon
mihermana.Meacuestoalas9.
Practicofútbollossábados.
Hacertarea,comprarpan,pasearelperro...
Hablabienelespañol.
Пре зент ин ди ка ти ва (нај фре квент ни ји гла го ли).
Bien,mal.
(Интер)културнисадржаји:рад но вре ме, ра зо но да, жи вот по
ро ди це.
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Ис ка зи ва ње по тре ба, осе та и осе ћа ња

– раз у ме сва ко днев не ис ка зе у ве зи с не по сред ним по тре ба ма, 
осе ти ма и осе ћа њи ма и ре а гу је на њих;
– из ра зи основ не по тре бе, осе те и осе ћа ња крат ким и јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње ис ка за у ве зи са по тре ба ма, осе ти ма осе ћа
њи ма; са оп шта ва ње по тре ба и осе та и пред ла га ње ре ше ња у ве
зи с њи ма; усме но и пи са но ис ка зи ва ње сво јих осе ћа ња и (ем па
тич но) ре а го ва ње на ту ђа.

Садржаји
Tengohambre/sed…–Yotambién.¿Quierescomer/tomaralgo?
Notengohambre/sed…–Yotampoco./Yosí.
Tengofrío.–¿Cierrolaventana?
Пре зент ин ди ка ти ва (не пра вил ни гла го лиestar,tener).
También,tampoco
(Интер)културнисадржаји:мимика и гестикулација; употреба 
емотикона.

Ис ка зи ва ње про стор них од но са и ве ли
чи на

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о про сто ру и ори јен та ци ји у 
про сто ру и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи крат ка и јед но став на оба ве ште ња о ори јен та
ци ји у про сто ру;
– опи ше не по сред ни про стор у ко јем се кре ће;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва у ко ји ма се на јед но ста ван 
на чин опи су ју про стор ни од но си и ори јен та ци ја у про сто ру; 
усме но и пи са но тра же ње и да ва ње ин фор ма ци ја о сна ла же њу/
ори јен та ци ји у про сто ру; усме но и пи са но опи си ва ње про стор
них од но са у при ват ном и јав ном про сто ру (со ба, стан, ку ћа, 
учи о ни ца, шко ла, му зеј, би о скоп).

Садржаји
¿Dóndeestáelsupermercado?–Estáenlacalle50,alladodelte
atro.
¿Hayparquesentubarrio?–Sí,hay./(No),nohay.
Hayunlibroenlamesa.Debajodelamesaestáunamochilla.
Hay/nohayárbolesenlaplaza.

Фре квент ни пред ло зи (нпр. a,en, sobre,debajode,al lado,a la
izquierda...)
Hay/Está,están
Ira,estaren,venirde
(Интер)културнисадржаји:јавни простор, култура становања.

Ис ка зи ва ње вре ме на (хро но ло шког и 
ме те о ро ло шког)

– раз у ме јед но став на оба ве ште ња о хро но ло шком/ме те о ро ло
шком вре ме ну и ре а гу је на њих;
– тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/
метеоролошком времену;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње крат ких тек сто ва ко ји се од но се на тач но 
вре ме, дан, ме сец или део да на (раз глас/план во жње на ауто бу
ској/же ле знич ког ста ни ци, аеро дро му; би о скоп ски про грам, до
го вор за не ку ак тив ност) или на ме те о ро ло шко вре ме (тре нут не 
или уоби ча је не вре мен ске при ли ке); усме но и пи са но тра же ње и 
да ва ње ин фор ма ци ја о вре ме ну де ша ва ња не ке ак тив но сти или 
ме те о ро ло шким при ли ка ма.

Садржаји
Hoyesjueves,13deocubrede2018.
Micumpleañosesel8dejulio.
¿Quétiempohacehoy?Hacesol/frío/calor...Llueve.Nieva.
Enmiciudad,enveranohacecalor.Nolluevemucho...
–¿CuándovasaEspaña?–Enjulio.
–¿Quéhoraes?–Sonlasdos./Sonlasdosymedia.
При ло зи за вре ме (нпр. ahora, hoy, ayer,mañana, por lamaña
na...)
Ин ди ка тив пре зен та за из ра жа ва ње пла ни ра не рад ње (на фре
квент ни ји гла го ли).
(Интер)културни садржаји: клима, разговор о времену, гео
графске дестинације.

Из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и 
по се до ва ња/не по се до ва ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе ко ји ма се из ра жа ва при па да ње/не
при па да ње, по се до ва ње/не по се до ва ње и ре а гу је на њих;
– тра жи и јед но став но ис ка зе при па да ње/не при па да ње, по се до
ва ње/не по се до ва ње; 

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње при па да ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва
ња и ре а го ва ње на њих; усме но и пи са но, ис ка зи ва ње при па да
ња/не при па да ња и по се до ва ња/не по се до ва ња. 

Садржаји
Estaesmifamilia.MihermanomenorsellamaJorge.Mihermana
esmayor,tiene16años.SunombreesSilvia.Esmiperro,Ringo...
¿Dequiéneseste/aquellibro?–EsellibrodeJuan.Essulibro.
При свој ни при де ви (не на гла ше ни об ли ци).
По ка зни  при де ви
(Интер)културнисадржаји:породица и пријатељи, однос пре
ма животињама, кућни љубимци.

Из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња

– раз у ме јед но став не ис ка зе за из ра жа ва ње до па да ња/не до па да
ња, сла га ња/не сла га ња и ре а гу је на њих;
– тра жи ми шље ње и из ра жа ва до па да ње/не до па да ње јед но став
ним је зич ким сред стви ма;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње кра ћих тек сто ва с јед но став ним ис ка зи ма за 
из ра жа ва ње до па да ња/не до па да ња и ре а го ва ње на њих; усме но 
и пи са но ис ка зи ва ње сла га ња/не сла га ња, до па да ња/не до па да ња.

Садржаји
Megustabailar.Megustamuchopasear.
¿Tegustaelchocolate?–Sí./No.
Megustalamúsica.
Nomegustanlasdiscotecas.
Gustar
Лич на за ме ни ца за ин ди рект ни обје кат (COIme,te,le).
(Интер)културни садржаји: уметност (књижевност за младе, 
стрип, филм, музика...), храна, спорт.
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Из ра жа ва ње ко ли чи не и бро је ва

– раз у ме јед но став не из ра зе ко ји се од но се на ко ли чи ну (број 
осо ба, жи во ти ња и пред ме та ко ли чи на при ли ком ку по ви не и сл.) 
и ре а гу је на њих;
– тра жи и пру жи основ не ин фор ма ци је у ве зи са ко ли чи на ма и 
бро је ви ма;
– из ра зи при су ство и од су ство не ко га или не че га;

Језичкеактивностиукомуникативнимситуацијама
Слу ша ње и чи та ње јед но став них ис ка за ко је са др же ин фор ма ци
је у ве зи са ко ли чи ном и бро је ви ма (нов ча ни из нос, уз раст, вре
ме, број те ле фо на и слич но); усме но и пи са но ко ри шће ње јед но
став них ис ка за са бро је ви ма до 100.

Садржаји
¿Cuántas personas hay?Hay cuatro personas en el aula. No hay
nadie.
–¿Cuántosonlostomates?–Sondoscientosdínares.
Tengomuchosamigos.
Tienenbastantesproblemas.
Tienepocastareas.
Бро је ви 1–100
Кван ти фи ка то риmucho,poco,bastante.
Hay/nohay.
Од рич не за ме ни це nadie,nada.
Упит ни при дев cuánto/a/os/as.
(Интер)културнисадржаји:дру штве но окру же ње, пу то ва ња.

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА
Пр ви стра ни је зик
Срп ски је зик и књи жев ност
Ма тер њи је зик
Срп ски као не ма тер њи је зик

ТЕМАТСКЕОБЛАСТИУНАСТАВИСТРАНИХЈЕЗИКАЗАОСНОВНУШКОЛУ

Напомена:Тематскеобластисепрожимајуиистесуусвачетириразредадругогциклусаосновнешколе.Ауториуџбеникаина
ставнициобрађујуихускладусаинтересовањимаученикаиактуелнимзбивањимаусвету.

1) Лич ни иден ти тет 
2) По ро ди ца и уже дру штве но окру же ње (при ја те љи, ком ши је, на став ни ци итд.) 
3) Ге о граф ске осо бе но сти
4) Ста но ва ње – фор ме, на ви ке 
5) Жи ви свет – при ро да, љу бим ци, очу ва ње жи вот не сре ди не, еко ло шка свест 
6) Исто ри ја, вре мен ско ис ку ство и до жи вљај вре ме на (про шлост – са да шњост – бу дућ ност) 
7) Шко ла, школ ски жи вот, школ ски си стем, обра зо ва ње и вас пи та ње 
8) Про фе си о нал ни жи вот (иза бра на – бу ду ћа стру ка), пла но ви ве за ни за бу ду ће за ни ма ње
9) Мла ди – де ца и омла ди на
10) Жи вот ни ци клу си 
11) Здра вље, хи ги је на, пре вен ти ва бо ле сти, ле че ње 
12) Емо ци је, љу бав, парт нер ски и дру ги ме ђу људ ски од но си
13) Тран спорт и пре во зна сред ства 
14) Кли ма и вре мен ске при ли ке 
15) На у ка и ис тра жи ва ња 
16) Умет ност (на ро чи то мо дер на књи жев ност за мла де; са вре ме на му зи ка) 
17) Ду хов ни жи вот; нор ме и вред но сти (етич ки и вер ски прин ци пи); ста во ви, сте ре о ти пи, пред ра су де, то ле ран ци ја и ем па ти ја; бри га 

о дру го ме 
18) Оби ча ји и тра ди ци ја, фол клор, про сла ве (ро ђен да ни, пра зни ци) 
19) Сло бод но вре ме – за ба ва, ра зо но да, хо би ји 
20) Ис хра на и га стро ном ске на ви ке 
21) Пу то ва ња 
22) Мо да и обла че ње 
23) Спорт 
24) Вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја, кон вен ци је по на ша ња и оп хо ђе ња 
25) Ме ди ји, ма сме ди ји, ин тер нет и дру штве не мре же 
26) Жи вот у ино стран ству, кон так ти са стран ци ма, ксе но фо би ја 

УПУТСТВОЗАОСТВАРИВАЊЕПРОГРАМА

I. ПЛА НИ РА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

На став ни про грам ори јен ти сан на ис хо де на став ни ку да је ве ћу сло бо ду у кре и ра њу и осми шља ва њу на ста ве и уче ња. Уло га на став
ни ка је да кон тек сту а ли зу је про грам пре ма по тре ба ма кон крет ног оде ље ња има ју ћи у ви ду са став оде ље ња и ка рак те ри сти ке уче ни ка, 
уџ бе ни ке и дру ге на став не ма те ри ја ле, тех нич ке усло ве, на став на сред ства и ме ди је ко ји ма шко ла рас по ла же, као и ре сур се и мо гућ но сти 
ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ла зе ћи од да тих ис хо да, са др жа ја и пре по ру че них је зич ких ак тив но сти у ко му ни ка тив ним си
ту а ци ја ма на став ник кре и ра свој го ди шњи (гло бал ни) план ра да на осно ву ко га ће ка сни је раз ви ти опе ра тив не пла но ве. Ис хо ди де фи ни са
ни по обла сти ма, тј. ко му ни ка тив ним функ ци ја ма, усме ра ва ју на став ни ка да опе ра ци о на ли зу је ис хо де на ни воу јед не или ви ше на став них 
је ди ни ца. На став ник за сва ку област има де фи ни са не ис хо де и од ње га се оче ку је да за сва ку на став ну је ди ни цу, у фа зи пла ни ра ња и при
пре ме ча са, де фи ни ше ис хо де има ју ћи у ви ду ни во по стиг ну ћа уче ни ка. То зна чи да ис хо де тре ба кла си фи ко ва ти од оних ко је би сви уче
ни ци тре ба ло да до стиг ну, пре ко оних ко је оства ру је ве ћи на па до оних ко је до сти же ма њи број уче ни ка са ви со ким сте пе ном по стиг ну ћа.

При пла ни ра њу тре ба, та ко ђе, има ти у ви ду да се ис хо ди раз ли ку ју, да се не ки мо гу лак ше и бр же оства ри ти, док је за ве ћи ну ис
хо да по треб но ви ше вре ме на, раз ли чи тих ак тив но сти и на чи на ра да. У фа зи пла ни ра ња на ста ве и уче ња ве о ма је ва жно има ти у ви ду да 
је уџ бе ник на став но сред ство ко је не од ре ђу је са др жа је пред ме та и за то се са др жа ји ма у уџ бе ни ку при сту па се лек тив но и у скла ду са 
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пред ви ђе ним ис хо ди ма. С об зи ром на то да уџ бе ник ни је је ди ни из вор зна ња, на став ник тре ба да упу ти уче ни ке на дру ге из во ре ин фор
ми са ња и сти ца ња зна ња и ве шти на. 

II. ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Ко му ни ка тив на на ста ва језик сма тра сред ством ко му ни ка ци је. Сто га је и про грам усме рен ка ис хо ди ма ко ји ука зу ју на то шта је 
уче ник у ко му ни ка ци ји у ста њу да раз у ме и про ду ку је. Та бе лар ни при каз на став ни ка по сте пе но во ди од ко му ни ка тив не функ ци је као 
обла сти, пре ко ак тив но сти ко је у на ста ви оспо со бља ва ју уче ни ка да ко му ни ци ра и ко ри сти је зик у сва ко днев ном жи во ту, у при ват ном, 
јав ном или обра зов ном до ме ну. При ме на овог при сту па у на ста ви стра них је зи ка за сни ва се на на сто ја њи ма да се до след но спро во де и 
при ме њу ју сле де ћи ста во ви:

– циљ ни је зик упо тре бља ва се у учи о ни ци у до бро осми шље ним кон тек сти ма од ин те ре са за уче ни ке, у при јат ној и опу ште ној ат
мос фе ри;

– го вор на став ни ка при ла го ђен је уз ра сту и зна њи ма уче ни ка;
– на став ник мо ра би ти си гу ран да је схва ће но зна че ње по ру ке укљу чу ју ћи ње не кул ту ро ло шке, вас пит не и со ци ја ли зи ра ју ће еле мен те;
– бит но је зна че ње је зич ке по ру ке;
– зна ња уче ни ка ме ре се ја сно од ре ђе ним релативнимкри те ри ју ми ма тач но сти и за то узор ни је из вор ни го вор ник;
– са ци љем да уна пре ди ква ли тет и обим је зич ког ма те ри ја ла, на ста ва се за сни ва и на со ци јал ној ин тер ак ци ји; рад у учи о ни ци и ван 

ње спро во ди се пу тем груп ног или ин ди ви ду ал ног ре ша ва ња про бле ма, по тра гом за ин фор ма ци ја ма из раз ли чи тих из во ра (ин тер нет, де
чи ји ча со пи си, про спек ти и аудио ма те ри јал) као и ре ша ва њем ма ње или ви ше сло же них за да та ка у ре ал ним и вир ту ел ним усло ви ма са 
ја сно од ре ђе ним кон тек стом, по ступ ком и ци љем;

– на став ник упу ћу је уче ни ке у за ко ни то сти усме ног и пи са ног ко да и њи хо вог ме ђу соб ног од но са;
– сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се ин дук тив ном ме то дом кроз ра зно вр сне кон тек сту а ли зо ва не при ме ре у скла ду са ни во ом, а без 

де таљ них гра ма тич ких об ја шње ња, осим, уко ли ко уче ни ци на њи ма не ин си сти ра ју, а њи хо во по зна ва ње се вред ну је и оце њу је на осно ву 
упо тре бе у од го ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту.

Ко му ни ка тив ноин тер ак тив ни при ступ у на ста ви стра них је зи ка укљу чу је и сле де ће ка те го ри је:
– усва ја ње је зич ког са др жа ја кроз ци ља но и осми шље но уче ство ва ње у дру штве ном чи ну;
– по и ма ње на став ног про гра ма као ди на мич не, за јед нич ки при пре мље не и при ла го ђе не ли сте за да та ка и ак тив но сти;
– на став ник тре ба да омо гу ћи при ступ и при хва та ње но вих иде ја;
– уче ни ци се по сма тра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче сни ци у дру штве ном чи ну;
– уџ бе ни ци пред ста вља ју из вор ак тив но сти и мо ра ју би ти пра ће ни упо тре бом до дат них аутен тич них ма те ри ја ла;
– учи о ни ца је про стор ко ји је мо гу ће при ла го ђа ва ти по тре ба ма на ста ве из да на у дан;
– рад на про јек ту као за дат ку ко ји оства ру је ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма и под сти че уче ни ке на сту ди о зни и ис тра жи вач ки рад;
– за уво ђе ње но вог лек сич ког ма те ри ја ла ко ри сте се по зна те гра ма тич ке струк ту ре и обр ну то.

Технике/активности

То ком ча са се пре по ру чу је ди на мич но сме њи ва ње тех ни ка/ак тив но сти ко је не би тре ба ло да тра ју ду же од 15 ми ну та.
Слу ша ње и ре а го ва ње на ко ман де на став ни ка на стра ном је зи ку или са аудио за пи са (слу шај, пи ши, по ве жи, од ре ди али и ак тив но

сти у ве зи са ра дом у учи о ни ци: цр тај, се ци, бо ји, отво ри/за тво ри све ску, итд.).
Рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, игра по уло га ма, си му ла ци је итд.).
Ма ну ел не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них но ви на, по сте ра и сл.).
Ве жбе слу ша ња (пре ма упут стви ма на став ни ка или са аудиоза пи са по ве за ти пој мо ве, до да ти де ло ве сли ке, до пу ни ти ин фор ма ци је, 

се лек то ва ти тач не и не тач не ис ка зе, утвр ди ти хро но ло ги ју и сл.).
Игре при ме ре не уз ра сту
Кла си ра ње и упо ре ђи ва ње (по ко ли чи ни, об ли ку, бо ји, го ди шњим до би ма, во лим/не во лим, ком па ра ци је...).
Ре ша ва ње „те ку ћих про бле ма” у раз ре ду, тј. до го во ри и ми нипро јек ти.
„Пре во ђе ње” ис ка за у гест и ге ста у ис каз.
По ве зи ва ње звуч ног ма те ри ја ла са илу стра ци јом и тек стом, по ве зи ва ње на сло ва са тек стом или, пак, име но ва ње на сло ва.
За јед нич ко пра вље ње илу стро ва них и пи са них ма те ри ја ла (пла ни ра ње раз ли чи тих ак тив но сти, из ве штај/днев ник са пу то ва ња, ре

клам ни пла кат, про грам при ред бе или не ке дру ге ма ни фе ста ци је).
Раз у ме ва ње пи са ног је зи ка:
– уоча ва ње ди стинк тив них обе леж ја ко ја ука зу ју на гра ма тич ке спе ци фич но сти (род, број, гла гол ско вре ме, ли це...);
– пре по зна ва ње ве зе из ме ђу гру па сло ва и гла со ва;
– од го ва ра ње на јед но став на пи та ња у ве зи са тек стом, тач но/не тач но, ви ше стру ки из бор;
– из вр ша ва ње про чи та них упут ста ва и на ред би.
– Пи сме но из ра жа ва ње:
– по ве зи ва ње гла со ва и гру пе сло ва;
– за ме њи ва ње ре чи цр те жом или сли ком;
– про на ла же ње не до ста ју ће ре чи (упот пу ња ва ње ни за, про на ла же ње „уље за”, осмо смер ке, укр ште не ре чи, и слич но);
– по ве зи ва ње кра ћег тек ста и ре че ни ца са сли ка ма/илу стра ци ја ма;
– по пу ња ва ње фор му ла ра (при ја ва за курс, на леп ни це нпр. за пр тљаг);
– пи са ње че стит ки и раз глед ни ца;
– пи са ње кра ћих тек сто ва.
– Уво ђе ње де чи је књи жев но сти и тран спо но ва ње у дру ге ме ди је: игру, пе сму, драм ски из раз, ли ков ни из раз.
Предвиђенајеизрадаједногписменогзадаткаутокушколскегодине.

СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ И УВЕ ЖБА ВА ЊЕ ЈЕ ЗИЧ КИХ ВЕ ШТИ НА

С об зи ром на то да се ис хо ди опе ра ци о на ли зу ју пре ко је зич ких ве шти на, ва жно је да се оне у на ста ви стра них је зи ка пер ма нент но и 
исто вре ме но уве жба ва ју. Са мо та ко уче ни ци мо гу да стек ну је зич ке ком пе тен ци је ко је су у скла ду са за да тим ци љем.

Сто га је ва жно раз ви ја ти стра те ги је за уна пре ђи ва ње и уве жба ва ње је зич ких ве шти на.
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Слушање

Раз у ме ва ње го во ра је је зич ка ак тив ност де ко ди ра ња до слов ног и им пли цит ног зна че ња усме ног тек ста; по ред спо соб но сти да ра за
зна је фо но ло шке и лек сич ке је ди ни це и сми са о не це ли не на је зи ку ко ји учи, да би успе шно оства рио раз у ме ва ње уче ник тре ба да по се ду
је и сле де ће ком пе тен ци је:

– дис кур зив ну (о вр ста ма и ка рак те ри сти ка ма тек сто ва и ка на ла пре но ше ња по ру ка), 
– ре фе рен ци јал ну (о те ма ма о ко ји ма је реч) и 
– со ци о кул тур ну (у ве зи са ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма, раз ли чи тим на чи ни ма фор му ли са ња од ре ђе них го вор них функ ци ја и др.). 
Те жи на за да та ка у ве зи са раз у ме ва њем го во ра за ви си од ви ше чи ни ла ца: 
– од лич них осо би на и спо соб но сти оно га ко слу ша, укљу чу ју ћи и ње гов ка па ци тет ког ни тив не об ра де, 
– од ње го ве мо ти ва ци је и раз ло га због ко јих слу ша да ти усме ни текст, 
– од осо би на оно га ко го во ри, 
– од на ме ра с ко ји ма го во ри, 
– од кон тек ста и окол но сти – по вољ них и не по вољ них – у ко ји ма се слу ша ње и раз у ме ва ње оства ру ју, 
– од ка рак те ри сти ка и вр сте тек ста ко ји се слу ша, итд.
Про гре си ја (од лак шег ка те жем, од про сти јег ка сло же ни јем) за ову је зич ку ак тив ност у окви ру про гра ма пред ви ђе на је, сто га, на 

ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће: 
– при су ство/од су ство ви зу ел них еле ме на та (на при мер, лак шим за раз у ме ва ње сма тра ју се они усме ни тек сто ви ко ји су пра ће ни 

ви зу ел ним еле мен ти ма због оби ља кон тек сту ал них ин фор ма ци ја ко је се ауто мат ски упи су ју у ду го трај ну ме мо ри ју, оста вља ју ћи па жњи 
мо гућ ност да се усред сре ди на дру ге по је ди но сти); 

– ду жи на усме ног тек ста; 
– бр зи на го во ра; 
– ја сност из го во ра и евен ту ал на од сту па ња од стан дард ног го во ра; 
– по зна ва ње те ме; 
– мо гућ ност/не мо гућ ност по нов ног слу ша ња и дру го.

Читање

Чи та ње или раз у ме ва ње пи са ног тек ста спа да у тзв. ви зу ел не ре цеп тив не је зич ке ве шти не. Том при ли ком чи та лац при ма и об ра ђу је 
тј. де ко ди ра пи са ни текст јед ног или ви ше ауто ра и про на ла зи ње го во зна че ње. То ком чи та ња нео п ход но је узе ти у об зир од ре ђе не фак
то ре ко ји ути чу на про цес чи та ња, а то су ка рак те ри сти ке чи та ла ца, њи хо ви ин те ре си и мо ти ва ци ја као и на ме ре, ка рак те ри сти ке тек ста 
ко ји се чи та, стра те ги је ко је чи та о ци ко ри сте, као и зах те ви си ту а ци је у ко јој се чи та.

На осно ву на ме ре чи та о ца раз ли ку је мо сле де ће вр сте чи та ња:
– чи та ње ра ди усме ра ва ња;
– чи та ње ра ди ин фор ми са но сти;
– чи та ње ра ди пра ће ња упут ста ва;
– чи та ње ра ди за до вољ ства.
То ком чи та ња раз ли ку је мо и ни во сте пе на раз у ме ва ња, та ко да чи та мо да би смо раз у ме ли: 
– гло бал ну ин фор ма ци ју;
– по себ ну ин фор ма ци ју,
– пот пу ну ин фор ма ци ју;
– скри ве но зна че ње од ре ђе не по ру ке.

Писање

Пи са на про дук ци ја под ра зу ме ва спо соб ност уче ни ка да у пи са ном об ли ку опи ше до га ђа је, осе ћа ња и ре ак ци је, пре не се по ру ке и 
из ра зи ста во ве, као и да ре зи ми ра са др жај раз ли чи тих по ру ка (из ме ди ја, књи жев них и умет нич ких тек сто ва итд.), во ди бе ле шке, са чи ни 
пре зен та ци је и слич но.

Те жи на за да та ка у ве зи са пи са ном про дук ци јом за ви си од сле де ћих чи ни ла ца: по зна ва ња лек си ке и ни воа ко му ни ка тив не ком пе тен
ци је, ка па ци те та ког ни тив не об ра де, мо ти ва ци је, спо соб но сти пре но ше ња по ру ке у ко хе рент не и по ве за не це ли не тек ста.

Про гре си ја озна ча ва про цес ко ји под ра зу ме ва усва ја ње стра те ги ја и је зич ких струк ту ра од лак шег ка те жем и од про сти јег ка сло
же ни јем. Сва ки ви ши је зич ки ни во под ра зу ме ва ци клич но по на вља ње прет ход но усво је них еле ме на та, уз на до град њу ко ја са др жи сло же
ни је је зич ке струк ту ре, лек си ку и ко му ни ка тив не спо соб но сти. За ову је зич ку ак тив ност у окви ру про гра ма пред ви ђе на је про гре си ја на 
ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће:

– те ме (уче ни ко ва сва ко днев ни ца и окру же ње, лич но ин те ре со ва ње, ак ту ел ни до га ђа ји и ра зни аспек ти из дру штве нокул тур ног кон
тек ста, као и те ме у ве зи са раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма);

– тек сту ал не вр сте и ду жи на тек ста (фор мал ни и не фор мал ни тек сто ви, ре зи ми ра ње, лич не бе ле шке);
– лек си ка и ко му ни ка тив не функ ци је (спо соб ност уче ни ка да оства ри раз ли чи те функ ци о нал не аспек те као што су опи си ва ње љу ди 

и до га ђа ја у раз ли чи тим вре мен ским кон тек сти ма, да из ра зи прет по став ке, сум њу, за хвал ност и слич но у при ват ном, јав ном и обра зов ном 
до мен);

– сте пен са мо стал но сти уче ни ка (од во ђе ног/усме ра ва ног пи са ња, у ко ме се уче ни ци ма олак ша ва пи са ње кон крет ним за да ци ма и 
упут стви ма, до са мо стал ног пи са ња).

Говор

Го вор као про дук тив на ве шти на по сма тра се са два аспек та, и то у за ви сно сти од то га да ли је у функ ци ји монолошког излагања, при 
че му го вор ник са оп шта ва, оба ве шта ва, пре зен ту је или др жи пре да ва ње јед ној или ви ше осо ба, или је у функ ци ји интеракције, ка да се 
раз ме њу ју ин фор ма ци је из ме ђу два или ви ше са го вор ни ка са од ре ђе ним ци љем, по шту ју ћи прин цип са рад ње то ком ди ја ло га.

Ак тив но сти мо но ло шке го вор не про дук ци је су:
– јав но обра ћа ње (са оп ште ња, да ва ње упут ста ва и ин фор ма ци ја);
– из ла га ње пред пу бли ком (пре да ва ња, пре зен та ци је, ре пор та же, из ве шта ва ње и ко мен та ри о не ким до га ђа ји ма и сл.);
– Ове ак тив но сти се мо гу ре а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи не и то:
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– чи та њем пи са ног тек ста пред пу бли ком;
– спон та ним из ла га њем или из ла га њем уз по моћ ви зу ел не по др шке у ви ду та бе ла, ди ја гра ма, цр те жа и др.; 
– ре а ли за ци јом уве жба не уло ге или пе ва њем. 
Ин тер ак ци ја под ра зу ме ва стал ну при ме ну и сме њи ва ње ре цеп тив них и про дук тив них стра те ги ја, као и ког ни тив них и дис кур зив них 

стра те ги ја (узи ма ње и да ва ње ре чи, до го ва ра ње, уса гла ша ва ње, пред ла га ње ре ше ња, ре зи ми ра ње, убла жа ва ње или за о би ла же ње не спо
ра зу ма или по сре до ва ње у не спо ра зу му) ко је су у функ ци ји што успе шни јег оства ри ва ња ин тер ак ци је. Ин тер ак ци ја се мо же ре а ли зо ва ти 
кроз низ ак тив но сти, на при мер: 

– раз ме ну ин фор ма ци ја, 
– спон та ну кон вер за ци ју, 
– не фор мал ну или фор мал ну ди ску си ју, де ба ту, 
– ин тер вју или пре го ва ра ње, за јед нич ко пла ни ра ње и са рад њу.

Социокултурнакомпетенцијаимедијација

Со ци о кул тур на ком пе тен ци ја и ме ди ја ци ја пред ста вља ју скуп те о риј ских зна ња (ком пе тен ци ја) ко ја се при ме њу ју у ни зу је зич ких 
ак тив но сти у два основ на је зич ка ме ди ју ма (пи са ном и усме ном) и уз при ме ну свих дру гих је зич ких ак тив но сти (раз у ме ва ње го во ра, го
вор и ин тер ак ци ја, пи са ње и раз у ме ва ње пи са ног тек ста). Да кле, пред ста вља ју ве о ма сло же не ка те го ри је ко је су при сут не у свим аспек ти
ма на став ног про це са и про це са уче ња. 

Социокултурнакомпетенција пред ста вља скуп зна ња о све ту уоп ште, као и о слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу кул тур них и ко му
ни ка тив них мо де ла соп стве не го вор не за јед ни це и за јед ни це/за јед ни ца чи ји је зик учи. Та зна ња се, у за ви сно сти од ни воа оп штих је зич
ких ком пе тен ци ја, кре ћу од по зна ва ња основ них ко му ни ка тив них прин ци па у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји (основ ни функ ци о нал ни сти
ло ви и ре ги стри), до по зна ва ња ка рак те ри сти ка раз ли чи тих до ме на је зич ке упо тре бе (при ват ни, јав ни и обра зов ни), па ра лин гви стич ких 
еле ме на та, и еле ме на та кул ту ре/кул ту ра за јед ни ца чи ји је зик учи. На ве де на зна ња по треб на су за ком пе тент ну, успе шну ко му ни ка ци ју у 
кон крет ним ко му ни ка тив ним ак тив но сти ма на циљ ном је зи ку. 

По се бан аспект со ци о кул тур не ком пе тен ци је пред ста вља интеркултурнакомпетенција, ко ја под ра зу ме ва раз вој све сти о дру гом 
и дру га чи јем, по зна ва ње и раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу све то ва, од но сно го вор них за јед ни ца, у ко ји ма се уче ник кре ће. Ин
тер кул тур на ком пе тен ци ја та ко ђе под ра зу ме ва и раз ви ја ње то ле ран ци је и по зи тив ног ста ва пре ма ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним ка рак
те ри сти ка ма го вор ни ка дру гих је зи ка, при пад ни ка дру гих кул ту ра ко је се у ма њој или ве ћој ме ри раз ли ку ју од ње го ве соп стве не, то јест, 
раз вој ин тер кул тур не лич но сти, кроз ја ча ње све сти о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ње спо соб но сти за ин те гри са ње ин тер кул
тур них ис ку ста ва у соп стве ни кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

Медијација пред ста вља ак тив ност у окви ру ко је уче ник не из ра жа ва соп стве но ми шље ње, већ функ ци о ни ше као по сред ник из ме ђу 
осо ба ко је ни су у ста њу да се ди рект но спо ра зу ме ва ју. Ме ди ја ци ја мо же би ти усме на и пи са на, и укљу чу је са жи ма ње и ре зи ми ра ње тек
ста и пре во ђе ње. Пре во ђе ње се у овом про гра му тре ти ра као по себ на је зич ка ак тив ност ко ја ни ка ко не тре ба да се ко ри сти као тех ни ка за 
усва ја ње би ло ког аспек та циљ ног је зи ка пред ви ђе ног ко му ни ка тив ном на ста вом. Пре во ђе ње под ра зу ме ва раз вој зна ња и ве шти на ко ри
шће ња по моћ них сред ста ва (реч ни ка, при руч ни ка, ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, итд.) и спо соб ност из на ла же ња струк ту рал них и је зич
ких екви ва ле на та из ме ђу је зи ка са ко га се пре во ди и је зи ка на ко ји се пре во ди. 

Упутствозатумачењеграматичкихсадржаја

На ста ва гра ма ти ке, с на ста вом и усва ја њем лек си ке и дру гих аспе ка та стра ног је зи ка, пред ста вља је дан од пред у сло ва овла да ва ња 
стра ним је зи ком. Усва ја ње гра ма ти ке под ра зу ме ва фор ми ра ње гра ма тич ких пој мо ва и гра ма тич ке струк ту ре го во ра код уче ни ка, из у ча ва
ње гра ма тич ких по ја ва, фор ми ра ње на ви ка и уме ња у обла сти гра ма тич ке ана ли зе и при ме не гра ма тич ких зна ња, као при лог из гра ђи ва њу 
и уна пре ђи ва њу кул ту ре го во ра. 

Гра ма тич ке по ја ве тре ба по сма тра ти са функ ци о нал ног аспек та (функ ци о нал ни при ступ). У про це су на ста ве стра ног је зи ка у што 
ве ћој ме ри тре ба укљу чи ва ти оне гра ма тич ке ка те го ри је ко је су ти пич не и нео п ход не за сва ко днев ни го вор и ко му ни ка ци ју, и то кроз 
ра зно вр сне мо де ле, при ме ном основ них пра ви ла и њи хо вим ком би но ва њем. Тре ба те жи ти то ме да се гра ма ти ка усва ја и ре цеп тив но и 
про дук тив но, кроз све ви до ве го вор них ак тив но сти (слу ша ње, чи та ње, го вор и пи са ње, као и пре во ђе ње), на свим ни во и ма уче ња стра ног 
је зи ка, пре ма ја сно утвр ђе ним ци ље ви ма, стан дар ди ма и ис хо ди ма на ста ве стра них је зи ка.

Гра ма тич ке ка те го ри је су раз вр ста не у скла ду са Европ ским ре фе рент ним окви ром за жи ве је зи ке за сва ки је зич ки ни во ко ји под ра
зу ме ва про гре си ју је зич ких струк ту ра пре ма ко му ни ка тив ним ци ље ви ма: од про сти јег ка сло же ни јем и од ре цеп тив ног ка про дук тив ном. 
Сва ки ви ши је зич ки ни во под ра зу ме ва гра ма тич ке са др жа је прет ход них је зич ких ни воа. Ци клич ним по на вља њем прет ход но усво је них 
еле ме на та на до гра ђу ју се сло же ни је гра ма тич ке струк ту ре. На став ник има сло бо ду да из дво ји гра ма тич ке струк ту ре ко је ће ци клич но по
на вља ти у скла ду са по стиг ну ћи ма уче ни ка, као и по тре ба ма на став ног кон тек ста.

Глав ни циљ на ста ве стра ног је зи ка је сте раз ви ја ње ко му ни ка тив не ком пе тен ци је на од ре ђе ном је зич ком ни воу, у скла ду са ста ту сом 
је зи ка и го ди ном уче ња. С тим у ве зи, уз од ре ђе не гра ма тич ке ка те го ри је сто ји на по ме на да се усва ја ју ре цеп тив но, док се дру ге усва ја ју 
про дук тив но.

III. ПРА ЋЕ ЊЕ И ВРЕД НО ВА ЊЕ НА СТА ВЕ И УЧЕ ЊА

Рад сва ког на став ни ка са сто ји се од пла ни ра ња, оства ри ва ња и пра ће ња и вред но ва ња. Ва жно је да на став ник кон ти ну и ра но пра ти и 
вред ну је не са мо по стиг ну ћа уче ни ка, про цес на ста ве и уче ња, већ и соп стве ни рад ка ко би пер ма нент но уна пре ђи вао на став ни про цес. 

Про цес пра ће ња оства ре но сти ис хо да по чи ње про це ном ни воа зна ња уче ни ка на по чет ку школ ске го ди не ка ко би на став ни ци мо гли 
да пла ни ра ју на став ни про цес и про цес пра ће ња и вред но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа и на пре до ва ња. Тај про цес се ре а ли зу је фор ма тив
ним и су ма тив ним вред но ва њем. Док се код фор ма тив ног оце њи ва ња то ком го ди не пра те по стиг ну ћа уче ни ка раз ли чи тим ин стру мен
ти ма (ди јаг но стич ки те сто ви, са мо е ва лу а ци ја, је зич ки порт фо лио, про јект ни за да ци и др.), су ма тив ним оце њи ва њем (пи сме ни за да ци, 
за вр шни те сто ви, те сто ви је зич ког ни воа) пре ци зни је се про це њу је оства ре ност ис хо да или стан дар да на кра ју од ре ђе ног вре мен ског 
пе ри о да (крај по лу го ди шта, го ди не, ци клу са обра зо ва ња). Фор ма тив но вред но ва ње ни је са мо пра ће ње уче нич ких по стиг ну ћа, већ и пра
ће ње на чи на ра да и сред ство ко је омо гу ћа ва на став ни ку да у то ку на став ног про це са ме ња и уна пре ђу је про цес ра да. То ком оце њи ва ња и 
вред но ва ња уче нич ких по стиг ну ћа тре ба во ди ти ра чу на да се на чи ни на ко је се оно спро во ди не раз ли ку је од уоби ча је них ак тив но сти на 
ча су јер се и оце њи ва ње и вред но ва ње сма тра ју са став ним де лом про це са на ста ве и уче ња, а не изо ло ва ним ак тив но сти ма ко је ства ра ју 
стрес код уче ни ка и не да ју пра ву сли ку њи хо вих по стиг ну ћа. Оце њи ва њем и вред но ва њем тре ба да се обез бе ди на пре до ва ње уче ни ка 
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у оства ри ва њу ис хо да, као и ква ли тет и ефи ка сност на ста ве. Свр ха оце њи ва ња тре ба да бу де и ја ча ње мо ти ва ци је за на пре до ва њем код 
уче ни ка, а не ис ти ца ње њи хо вих гре ша ка. Еле мен ти ко ји се вред ну ју су ра зно вр сни и тре ба да до при не су све оп штој сли ци о на пре до ва
њу уче ни ка, ја ча њу њи хо вих ко му ни ка тив них ком пе тен ци ја, раз во ју ве шти на и спо соб но сти нео п ход них за да љи рад и обра зо ва ње. То се 
по сти же оце њи ва њем раз ли чи тих еле ме на та као што су је зич ке ве шти не (чи та ње, слу ша ње, го вор и пи са ње), усво је ност лек сич ких са др
жа ја и је зич ких струк ту ра, при ме на пра во пи са, ан га жо ва ност и за ла га ње у ра ду на ча су и ван ње га, при ме на со ци о лин гви стич ких нор ми. 
При ли ком оце њи ва ња и вред но ва ња нео п ход но је да на чи ни про ве ре и оце њи ва ња бу ду по зна ти уче ни ци ма од но сно уса гла ше ни са тех ни
ка ма, ти по ло ги јом ве жби и вр ста ма ак тив но сти ко је су при ме њи ва не на ре дов ним ча со ви ма, као и на чи ни ма на ко ји се вред ну ју по стиг ну
ћа. Та ква пра ви ла и ор га ни за ци ја про це са вред но ва ња и оце њи ва ња омо гу ћа ва ју по зи тив ну и здра ву ат мос фе ру у на став ном про це су, као 
и ква ли тет не ме ђу соб не од но се и ко му ни ка ци ју на ре ла ци ји уче ник – на став ник, као и уче ник – уче ник.

МАТЕРЊИЈЕЗИЦИСАЕЛЕМЕНТИМАНАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

БОСАНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМАНАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

Na ziv pred me ta BOSANSKIJEZIKSAELEMENTIMANACIONALNEKULTURE
Cilj Cilj na sta ve i uče nja bosanskogajezikasaelementimanacionalnekultureje sti ca nje zna nja o oso be no sti ma bo san sko ga je zi ka, knji žev no sti i kul tu re Bo šnja ka, 

kao i raz vi ja nje spo sob no sti i vje šti ne upo tre be je zi ka u raz li či tim ži vot nim, sva ko dnev nim ko mu ni ka cij skim si tu a ci ja ma, te raz vi je nje svi je sti o sop stve nom 
na ci o nal nom iden ti te tu, vred no va nju vla sti tog kul tur nog stva ra la štva i stva ra la štva dru gih na ro da. 

Raz red Peti
Go di šnji fond ča so va 72časa

OBLAST/ТЕМА ISHODI
Po za vr še noj te mi/obla sti učenik će biti u stanju da: SADRŽAJI

KNJI ŽEV NOST

– od re đu je knji žev ni rod i knji žev nu vr stu;
– uoča va obi ljež ja lir ske na rod ne pje sme;
– raz li ku je ep sku od lir ske pje sme; 
– upo zna je se s usme nom knji žev nom i hi sto rij skom ba šti nom;
– raz vi ja svi jest o kul tur nim i hi sto rij skim či nje ni ca ma opje va nim u 
usme nim ep skim i lir skim pje sma ma;
– uoča va lir ske sli ke, mo ti ve i stal na iz ra žaj na sred sta va u na rod noj 
knji žev no sti;
– pre po zna je osnov na osje ća nja iz ra že na u pje smi;
– ana li zi ra ele men te kom po zi ci je lir ske pje sme (stro fa, stih); ep skog 
dje la u sti hu i u pro zi (di je lo vi fa bu le – po gla vlje, epi zo da; stih); 
dram skog dje la (čin, sce na, po ja va);
– ot kri va lir ske sli ke, mo ti ve, po en tu pje sme, stil skoiz ra žaj na sred
stva u po e zi ji;
– uoča va li ko ve i mo ti ve u baj ci;
– sa mo stal no ana li zi ra ba snu, njen pre ne se ni smi sao i po u ke;
– raz li ku je poj mo ve: pje snik, lir ski su bjekt, pri po vje dač i pi sac;
– raz li ku je ob li ke ka zi va nja;
– od re đu je te mu i ide ju knji žev nog dje la;
– uoča va glav ne i spo red ne mo ti ve;
– uoča va oso bi ne li ko va;
– ana li zi ra li ko ve ko ri ste ći se na vo di ma iz tek sta;
– us po re đu je knji žev na dje la sa dje li ma ko je ob ra đu je na ča su srp
skog je zi ka;
– upoznaje se sa kulturnohistorijskim naslijeđem Bošnjaka;
– upoznaje se sa značajnim ličnostima iz historije Bošnjaka;
– prepoznaje elemente tradicije u književnim djelima i sva ko dnev
nom životu;
– upoznaje se sa životom i običajima Bošnjaka;

LIRIKA

Kniževniterminiipojmovi
Po jam na rod ne knji žev no sti. Vr ste autor ske i na rod ne lir ske pje sme: 
lju bav ne pje sme, uspa van ke, sev da lin ke, opi sne (de skrip tiv ne) pje
sme.
Vr ste stro fe pre ma bro ju sti ho va u lir skoj pje smi: di stih, ka tren.
Po jam i vr ste ri me. 
Od li ke lir ske po e zi je: opi si va nje, pej zaž.
Pje snik i lir ski su bjekt.
Stil ske fi gu re: epi tet, sim bol, me ta fo ra, 
per so ni fi ka ci ja, hi per bo la. 
Lektira
1.Đevojkajeružubrala, na rod na lir ska pje sma
2.PoTaslidžipalamagla, sev da lin ka
3.Bulbulmipjeva, sev da lin ka
4.Spavajsine, na rod na uspa van ka
5.Prvisnijeg, Osman Đi kić
6.Srebrnačesma, Dže la lu din La tić
7.Svici, Ka sim De ra ko vić
8.Kućukućomčinedjeca, Mu hi din Ša rić
9.Dajamogudrvobiti, Oton Žu pan čić
10.Šašavapesma, Mi ro slav An tić
11.Otacskišobranom, Ismet Be krić
12.Himnacvijeta, Ha lil Džu bran

ЕPIКА
Književniterminiipojmovi
Vr ste ep skih dje la u sti hu i pro zi: na rod na ep ska pje sma, na rod na 
baj ka, na rod na ba sna, ša lji va na rod na pri ča, na rod ne umo tvo ri ne, 
pri po vi jet ka, no ve la, autor ska baj ka, ro man.
Vr sta sti ha pre ma bro ju slo go va: de se te rac.
Stil ske fi gu re: hi per bo la, ono ma to pe ja, me ta fo ra.
Pi sac i pri po vje dač.
Ob li ci ka zi va nja: opi si va nje, lir ski opis, re tro spek ci ja, pri po vi je da nje 
u pr vom i tre ćem li cu, di ja log.
Fa bu la, epi zo de i po gla vlja (gla ve).

Lektira
1.MujoHrnjicaženibrataHalila, na rod na ep ska pje sma
2.ĐerzelezAlijaivila, na rod na ep ska pje sma
3.TaleLičaninodlaziuLiku, na rod na ep ska pje sma
4.Bajkaoprstenu, na rod na baj ka
5. Na rod ne ba sne, iz bor
6.Putnikigostioničar, ša lji va na rod na pri ča
7. Iz bor krat kih na rod nih umo tvo ri na
8.Vodenicvjetovi, Ah met Hro ma džić 
9.Majka, Zi ja Di zda re vić
10.Hrt, Ća mil Si ja rić
11.Sijelomudraca, Ne džad Ibri ši mo vić
12.Nikoiništa, Ali ja Isa ko vić
13.Trilicamogaoca, Ri zo Dža fić
14.Velikipljusak, Ha san Ki kić
15.Majstorije, Advan Ho zić
16.Petzrelihkrušaka, Vi li jam Sa ro jan
17.Romanonovčiću, Ke mal Mah mu te fen dić (od lo mak)
18.Ulicadivljihkestenova, Da ni lo Kiš 



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 127

19.Vučjagora, Sa fet Si ja rić (od lo mak)
20.Hobit, Dž.R.R. Tol kin (od lo mak)
21.Brodnavidiku, Ali ja Du bo ča nin (iz bor)
22.Dugzavičaju, Za im Aze mo vić

DRAMAIFILM
Književniterminiipojmovi
Osnov ne od li ke dra me.
Dram ske vr ste, skeč, do ku men tar ni film.
Lektira
1.Doksedvojesvađaju,trećisekoristi, Ab du lah Si dran
2.Đacipješaci, Ve fik Ha dži sa li ho vić

NACIONALNAKULTURA
Zna čaj ni bo šnjač ki kul tur nohi sto rij ski spo me ni ci (osvrt na spo me ni
ke ko ji su uče ni ci ma po zna ti).
Zna čaj ne lič no sti iz hi sto ri je Bo šnja ka (osvrt i na hi sto rij ske do ga đa
je ko ji su uče ni ci ma po zna ti).
Ži vot i obi ča ji Bo šnja ka.
Ele men ti tra di ci je u knji žev nim dje li ma.
Ge o graf ski po lo žaj ne ka da šnjeg No vo pa zar skog san dža ka.

Gra ma ti ka
(morfologija, 

sintaksa)

– raz li ku je ri je či kao lek si ko lo ške je di ni ce;
– raz li ku je pro mje nji ve od ne pro mje nji vih ri je či;
– raz li ku je imen ske ri je či pre ma vr sti i zna če nju;
– raz li ku je ka te go ri je ro da, bro ja, pa de ža u ve zi sa imen skim ri je
či ma;
– pre po zna je pa de že u nji ho vim osnov nim zna čenj skim ulo ga ma;
– zna pro na ći pa dež u re če ni ci, pra vil no upo tri je bi ti pa de žni ob lik 
u pi sa nju; 
– raz li ku je ka te go ri je li ca, ro da, bro ja u ve zi sa gla go li ma;
– pre po zna je gla gol ske ob li ke u svom osnov nom zna če nju;
– raz li ku je glav ne i za vi sne re če nič ne članovе (u ti pič nim pri mje
ri ma); 

Vr ste ri je či: pro mje nji ve (ime ni ce, za mje ni ce, pri dje vi, bro je vi, gla
go li) i ne pro mje nji ve (pri lo zi, pri je dlo zi, uz vi ci, ve zni ci i ri ječ ce). 
(Usporedbasanastavnimsadržajimasrpskogajezikaibaziranje
narazlikama).
Pro mje nji ve vr ste ri je či (zna če nje i vr ste), pa de ži, de kli na ci ja i kon
ju ga ci ja. (Usporedbasanastavnimsadržajimasrpskogajezikai
baziranjenarazlikama).
Gla gol ski ob li ci – osnov no zna če nje i tvor ba: in fi ni tiv i in fi ni tiv na 
osno va; pre zent i pre zent ska osno va, po moć ni gla go li u pre zen tu 
(na gla še ni i ne na gla še ni ob li ci), rad ni gla gol ski pri djev, per fekt, fu tur 
I. (Usporedbasanastavnimsadržajimasrpskogajezikaibazira-
njenarazlikama).

Ne pro mje nji ve ri je či: pri lo zi, pri je dlo zi, uz vi ci, ve zni ci i ri ječ ce. 
(Usporedbasanastavnimsadržajimasrpskogajezikaibaziranje
narazlikama).

Re če ni ca – pro sta i slo že na. Glav ni re če nič ni čla no vi: su bjekt i pre
di kat (gla gol ski i imen ski). Za vi sni re če nič ni čla no vi: pra vi i ne pra vi 
objekt; adver bi jal ne od red be za mje sto, vri je me, uzrok, na čin i ko li
či nu; atri but i apo zi ci ja. (Usporedbasanastavnimsadržajimasrp-
skogajezikaibaziranjenarazlikama).

Pra vo pis

– do sljed no pri mje nju je pra vo pi snu nor mu u upo tre bi ve li kog slo va, 
sa sta vlje nog i ra sta vlje nog pi sa nja ri je či, uprav nog go vo ra;

Ve li ko slo vo u pi sa nju vi šeč la nih ge o graf skih na zi va, u na zi vi ma in
sti tu ci ja, pred u ze ća, usta no va, or ga ni za ci ja.
Pi sa nje ri ječ ce neuz gla go le, ime ni ce i pri dje ve; pi sa nje ri ječ ce li.
Alternacija je/ije.

Or to e pi ja

– go vo ri ja sno po štu ju ći knji žev no je zič ku nor mu;
– teč no i ja sno či ta knji žev ne i ne u mjet nič ke tek sto ve;

Iz go va ra nje gla so va Č i Ć.
Iz go va ra nje gla so va Dž i Đ.
Iz go va ra nje gla sa H.
Gla sno či ta nje raz li či tih vr sta tek sto va.
Intonacija i pauze vezane za interpunkcijske znake.

JE ZIČ KA KUL TU RA

– ko ri sti raz li či te ob li ke ka zi va nja; de skrip ci ju (por tret i pej zaž), pri
po vi je da nje u 1. i 3. li cu, di ja log;
– sa sta vlja go vo re ni ili pi sa ni tekst o do ži vlja ju knji žev nog dje la i na 
te me iz sva ko dnev nog ži vo ta i svi je ta ma šte iz dva ja ju ći glav ne ide je 
i pra te ći nji hov raz voj,
– pronalazi eksplicitno i implicitno sadržane informacije u 
jednostavnijem književnom i neknjiževnom tekstu;

Pre pri ča va nje, pri ča nje, opi si va nje (opi si va nje por tre ta i pej za ža).
Raz vi ja nje kul tu re slu ša nja raz li či tih tek sto va ili usme nog iz la ga nja.
Iz ra žaj no či ta nje, gla sno či ta nje, či ta nje po ulo ga ma, či ta nje sa za
dat kom.

ME DIJ SKA KUL TU RA – zna da raz li ku je film od po zo ri šne pred sta ve; ra dio od TV emi si je. Film i po zo ri šte.
Radio i TV emisije.

KO RE LA CI JA SA DRU GIM PRED ME TI MA
Srp ski je zik i knji žev nost
Hi sto ri ja
Mu zič ka kul tu ra
Li kov na kul tu ra
Vjer ska na sta va
Gra đan sko vas pi ta nje

UPUTSTVOZAOSTVARIVANJEPROGRAMA

U pro ce su na sta ve Bosanskogjezikasaelementimanacionalnekulture tre ba uva ži ti osnov nu pe da go šku pret po stav ku da je uče nik u cen tru 
obra zov no rad ne kre a ci je, pa sto ga na stav nik mo ra upo zna ti i uva ža va ti in te lek tu al nomen tal ne i psi ho lo ške spo sob no sti uče ni ka, ka ko bi pro na šao 
di dak tič ku for mu lu ko ja će ga ran ti ra ti da će uče ni ci mo ći sa vla da ti no ve sa dr ža je.

U na stav nom pro ce su tre ba na za ni mljiv na čin pre zen ti ra ti pa žlji vo oda bra ne je zič koli te rar ne vri jed no sti ko je će uče ni ci bez te ško ća usvo ji ti, 
jer će im bi ti po treb ne za da lje ško lo va nje, bo ga će nje op će kul tu re i zna nja o ži vo tu. 

Po red op ćih me to da, u sa vre me noj na sta vi je zi ka i knji žev no sti tre ba pri mi je ni ti i: 
– me to du či ta nja i ra da na tek stu, 
– me to du raz go vo ra – di ja lo šku me to du,
– me to du iz la ga nja i ob ja šnja va nja (mo no lo šku me to du), 
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– me to du prak tič nog ra da – na uč nois tra ži vač ku me to du iz obla sti je zi ka, di ja lek to lo gi je, uoča va nje pro zo dij skih oso bi na lo kal no ga go vo ra, 
sa ku plja nja ra znih ob li ka usme ne knji žev no sti, rad na sred stvi ma me dij ske teh no lo gi je.

Po treb no je pri mi je ni ti raz li či te ob li ke ra da kao što su: rad sa po je din ci ma – di fe ren ci ra ni rad, rad u pa ro vi ma, rad u gru pa ma, rad sa ci je lim 
odje lje njem; uče nje kroz raz li či te vr ste iga ra, kao što su kvi zo vi, re ci ta li, imi ta ci je, ske če vi i slič no, ka ko bi se po na vlja njem i uvje žba va njem do šlo 
do ci lja nih re zul ta ta.

Na sta va bo san sko ga je zi ka sa ele men ti ma na ci o nal ne kul tu re da je te melj na zna nja iz je zi ka, knji žev no sti i na ci o nal ne kul tu re. 
Kod uče ni ka tre ba pro bu di ti in te re so va nje da či ta ju, za pi su ju, pri ku plja ju i si ste ma ti zu ju lek si ku svo ga ma ter njeg je zi ka, da upo zna ju, pri hva

te i afir mi ra ju oso be no sti svo je kul tu re, obi ča ja i na či na ži vo ta.
Na sta va je kon ci pi ra na na upo zna va nju, nje go va nju i afir mi ra nju kul tu re Bo šnja ka, ovla da va nju bo san skim stan dard nim je zi kom u usme nom 

i pi sme nom iz ra ža va nju, nje go va nju i bo ga će nju je zič ko ga i stil sko ga iz ra za, bo ga će nju rječ ni ka, upo zna va nju uče ni ka sa bo ga tom ri zni com na rod
no ga stva ra la štva Bo šnja ka, sti ca nju zna nja iz hi sto ri je i tra di ci je Bo šnja ka.

I. PLA NI RA NJE NA STA VE UČE NJA

Na stav ni pro gram ori jen ti ran je na is ho de. Uče nje i po u ča va nje će, umje sto na sa dr ža je, bi ti usmje re no na is ho de uče nja ko ji upu ću ju na to 
ko ja će zna nja i vje šti ne uče nik usvo ji ti na kra ju škol ske go di ne. Za to će u sre di štu na stav no ga pro ce sa bi ti uče nik, a ne na stav ni sa dr ža ji. Na stav ni
ci će sa mo stal no, ali i u do go vo ru s uče ni ci ma, na te me lju pred lo že nih kri te ri ja, na če la, smjer ni ca i pre po ru ka, te svo ga is ku stva, ana li za i pro cje ne 
oda bi ra ti ka ko će i po mo ću ko jih tek sto va i iz vo ra nji ho vi uče ni ci ostva ri ti is ho de uče nja. Uče ni ci će is tra ži va ti i ot kri va ti ko ri ste ći pret hod no usvo
je na zna nja i is ku stva. To omo gu ća va in di vi du a li za ci ju na sta ve ko ja će ta ko bi ti učin ko vi ti ja i za ni mlji vi ja.

Sa vre me ni od goj noobra zov ni pro ces pre po zna tljiv je po usmje re no sti na uče ni ka. Po mo ću is ho da uče nja pri li kom pla ni ra nja i pro gra mi ra nja 
ak tiv no sti po u ča va nja i uče nja mo gu će je ostva ri ti ta kav pri stup. Pred no sti pri mje ne is ho da uče nja u osnov nom obra zo va nju su broj ne, vred nu je mo 
ih u od no su na to šta pru ža ju uče ni ci ma i na stav ni ci ma. Uče ni ci ma po ma žu da shva te šta je to što se od njih oče ku je, do pri no se ra ci o na li za ci ji na
sta ve i uče nja i omo gu ća va ju (sa mo)pra će nje na pre do va nja. Da ju im kon kret nu pred sta vu o to me šta tre ba zna ti na kra ju re a li za ci je od re đe ne te me, 
cje li ne, pred me ta, raz re da, pa i na kra ju osnov ne ško le. Is ho di uče nja mo gu olak ša ti i pri pre me uče ni ka za pi sa ne i usme ne pro vje re. Pred sta vlja ju 
osnov za iz bor na stav nih sa dr ža ja, što na stav ni ku da je slo bo du da u na sta vi ko ri sti raz li či te iz vo re i da uče ni ke upu ću je na to da tra ga ju za no vim 
iz vo ri ma sa zna nja. Pre ci zno de fi ni ra ni is ho di uče nja omo gu ća va ju i lak ši iz bor na sta vih stra te gi ja, me to da i po stu pa ka, či me se olak ša va di dak
tič kome to dič ko kre i ra nje pro ce sa po u ča va nja i uče nja. Osim to ga što is ho di uče nja im pli ci ra ju ak tiv no sti uče ni ka u na sta vi i uče nju, nji ho vom 
pri mje nom mo gu se di fe ren ci ra ti za da ci za vred no va nje uče nič kog iz ra za.

II. OSTVA RI VA NJE NA STA VE I UČE NJA

KNJI ŽEV NOST

Što se ti če knji žev nih tek sto va, u pe to me raz re du či ta ju se lir ske pje sme (pej za žne, lju bav ne, sev da lin ke), ba sne, baj ke, ša lji ve na rod ne pri če, 
igro ka zi, od lom ci iz ro ma na. 

Knji žev ni tek sto vi su raz vr sta ni po knji žev nim ro do vi ma – li ri ka, epi ka i dra ma. Iz bor dje la je za sno van na prin ci pu pri la go đe no sti uz ra stu.
Pri re a li za ci ji pro gra ma na stav nik tre ba da us po sta vi ko re la ci ju sa dru gim na stav nim pred me ti ma. 

JE ZIK I JE ZIČ KA KUL TU RA

Sa dr ža ji iz je zi ka uglav nom su ba zi ra ni na us po red bi sa je zič nim sa dr ža ji ma ko ji se ob ra đu ju na ča so vi ma srp sko ga je zi ka. Ak cent je sta vljen 
na raz li ka ma u je zič noj i pra vo pi snoj nor mi. Kroz na stav ne sa dr ža je uče ni ci ovla da va ju stan dard nim bo san skim je zi kom.

ME DIJ SKA KUL TU RA

Sa po je di nim ele men ti ma me dij ske pi sme no sti uče ni ci su već upo zna ti kroz na sta vu srp sko ga je zi ka. Po treb no je na pra vi ti ko re la ci ju da bi 
pro ši ri li zna nja o poj mu dječ ji jeg ča so pi sa, ra dia, te le vi zi je i fil ma. Kroz ove poj mo ve uče ni ci se po ste pe no uvo de u svi jet me dij ske umjet no sti.

NA CI O NAL NA KUL TU RA

Uče ni ci se upo zna ju sa na ci o nal nom kul tu rom kroz sa dr ža je iz knji žev no sti, je zi ka i je zič ke kul tu re, kao i kroz ne ke iz dvo je ne sa dr ža je ko ji 
su usko po ve za ni sa tra di ci jom i hi sto ri jom Bo šnja ka.

СЛОВАЧКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМАНАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

Názov predmetu SLOVENSKÝJAZYKAKOJAZYKSPRVKAMINÁRODNEJKULTÚRY
Ci eľ Cieľ výučby a uče nia slovenskéhojazykasprvkaminárodnejkultúry je do si ah nuť taký stu peň ro zvo ja ko mu ni kačných zručností u ži a ka, aby ve del sa mo stat ne 

uplat niť osvo jené re čové zruč no sti v štan dardných i od borných komunikatívnych situáciách (a v súla de s te ma tickým mi ni mom aj v písanej po do be), pe sto vať 
národnú a kultúrnu iden ti tu, et nickú se baúctu a zo zna mo vať ich s prv ka mi tradície, kultúry, zvykov a obyča jov slo venského národa s oso bitným dôrazom na 
slo venskú ko mu ni tu v Srb sku. 

Ročník Piaty
Ročný fond hodín 72hodín

OBLASŤ/TÉMA VÝKONY
Po spracovanej téme/oblasti žiak bude schopný: OBSAH

LI TE RATÚRA

–ur čiť literárny druh literárneho di e la 
–analyzo vať prvky kompozície lyric kej básne (stro fa, verš); 
–odlíšiť cha rak te ri stické vlast no sti ľudo vej slo ve sno sti od vlastností 
ume lec kej li te ratúry 
–rozlíšiť re a li stickú a fan ta stickú prózu
–rozlíšiť literárne po stupy 
–hod no tiť ume lecký pred nes, rozprávanie ale bo dra ma tický dej (žar
tovný, ve selý, smutný a pod.)
–ur čiť tému, mi e sto a čas ko na nia de ja; de jovú po stup no sť

LYRIKA

Literárnetermínyapojmy
Básnik a báseň.
Stro fa a verš v lyric kej básni/pi e sni.
Druhy autorských a ľudových lyrických piesní a básní: opisné, zboj
nícke a ob radné.
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–ilu stro vať vlast no sti postáv na príkladoch z tex tu 
–ilu stro vať po very, zvyky/obyča je, spôsob ži vo ta a uda lo sti z mi nu
lo sti opísané v literárnych di e lach
–analyzo vať prvky kompozície dra ma tického di e la (dej stvo, scéna, 
výstup)

Školskálektúra
1. Ju raj Tu ši ak: Keďmojamamaniejedoma
2. Mi lan Rúfus: Chliebnáškaždodenný
3. Ele na Čepčeková: Púpavy 
4. Da niel He vi er (výber z di e la)
5. Jo zef Pa vlo vič (výber z di e la)
6. Ru dolf Dobiáš: Domov
7. Dra gan Lu kić: Učiteľ
8. Ľudové pi e sne: (výber) 
9. Vianočná pi e seň: Tichánoc
10. Ľudové ko ledy a vin še: (výber)

EPIKA

Literárnetermínyapojmy
Spi so va teľ a rozprávač.
Slo vo tvorné po stupy: opis, rozprávanie v pr vej a tre tej oso be; dialóg.
Fa bu la: sled udalostí.
Cha rak te ri sti ka postáv – spôsob vyja dro va nia, správanie, fyzický 
vzhľad.
Druhy epických diel: bájka, ľudová a autorská rozprávka.

Školskálektúra
1. Slovenská ľudová bájka: Lišiakažaba
2. La di slav Kuc hta: Martinnabielom
 koni
3. Slovenská ľudová rozprávka: Kapsa,potrassa
4. Pa vel Grňa: Stredsveta
5. Klára Jarunková: Oškole,doktorejsa
nedaloprísťnačas
6. Mária Ďuríčková: Ako sa Jožko rozhodol, že bude mať dobré
vysvedčenie
7. Zo ro slav Spevák Je senský: (výber z di e la)

DRÁMA
Literárnetermínyapojmy
Dej stvo, výstup, osoby v dráme. 
Dra ma tické útvary a rozhlasová hra.

Školskálektúra
1. Bábkové di va dlo pre de ti: (výber)
2. Detské ľudové hry: (výber)

VEDECKOPOPULÁRNEAINFORMAČNÉTEXTY
1. Malé formy ľudo vej slo ve sno sti
2. Zo ži vo ta na šich pred kov 
3. Výber z kníh, encyklopédií, ča so pi sov pre de ti a in ter ne tu.

DOMÁCALEKTÚRA
1. Slo venské ľudové rozprávky a bájky: 
(výber) 
2. Výber z antológie: Postavímsipaláczpalaciniek

Doplnkoválektúra
 (výber z 3 diel)

1. Po ze ral/a som detský slo venský film: (voľný výber)
2. Ko mix po dľa výbe ru 
3. Po ze ral/a som di va delné pred sta ve nie pre de ti 

JAZYK

Gra ma ti ka (jazyk, 
fo ne ti ka, le xi koló gia, 

morfológia)

–chápať vzť ah k ma te rinskému jazyku a k jazyku iných národov
–po znať zho du jazykových ja vov med zi slo ven či nou a srb či nou 
–odlíšiť spi sovný jazyk od nárečia
–rozlíšiť po de le nie spoluhlások na tvrdé, mäkké a obo jaké
–rozlíšiť ohybné slovné druhy
–po znať pády a pádové kon covky v korelácii so srb či nou
–ur čiť kategóriu ro du, čísla, pri ohybných slovách 

Ma te rinský jazyk a jazyky iných národov.
Kon tak tové jazyky: slo ven či na a srb či na.
Spi sovný jazyk a nárečia. 
Tvrdé, mäkké a obo jaké spoluhlásky.
Ohybné slovné druhy: pod statné mená, prídavné mená, zámená, čís
lovky, slovesá (vyme no vať a po znať v tex te).
Pod statné mená – po jem a čle ne nie (vše o becné a vlastné)
Prídavné mená – stu pň o va nie prídavných mien.
Zámená – osobné zámená. 
Číslovky – po jem a čle ne nie (základné a ra dové).
Slovesá – slo vesné tvary (prítomný, mi nulý a budúci čas). 

Pra vo pis

–uplat niť pra vo pisnú nor mu pri písaní vybraných slov (typické prí
klady)
–dôsledne uplat niť pra vo pisnú nor mu pri písaní ve ľkého písmena 
–upla tň o vať in ter punkčné zna mi en ka
–používať Pravidláslovenskéhopravopisu a iné pra vo pisné príručky

Písanie i/y,í/ý.
Ve ľké písmeno v ge o gra fických názvoch, názvoch in štitúcií, ustano
vizní, organizácií (typické príklady).
In ter punkčné zna mi en ka: či ar ka (pri vymenovávaní a oslovovaní); 
úvod zovky (pri a ma reč); pomlčka (na mi e sto úvod zo vi ek v pri a mej 
re či). 
Pravopisné príručky.

Or to e pia

–správne vyslo vo vať tvrdé spoluhlásky d,t,l,n pred i,e
–správne vyslo vo vať slová vzhľ a dom na intonáciu
–rozprávať ja sne dbajúc na spi sovnú jazykovú nor mu 
–plynu lo a zre te ľ ne čítať na hlas literárne a vecné texty

Výslov no sť tvrdých spoluhlások d,t,l,n
pred i,e.
Intonácia a prestávky v spojení s in ter punkčnými zna mi en ka mi; into
nácia opytovacích vi et. 
Artikulácia: hlasné čítanie tex tov (individuálne ale bo v sku pi ne).
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JAZYKOVÁ KULTÚRA

–využívať rôzne slo hové po stupy: de skrip ciu (por trét, en te riér, ex te
riér, prírodné javy), rozprávanie v 1. a 3. oso be, dialóg
–ve di eť sa po ď a ko vať, po ži a dať o po moc, počúvať ho vo ri a ce ho
–ur čiť ča sti tex tu (názov, od seky)
–utvo riť ho vo rový pre jav ale bo napísaný text o vnímaní prečítaného 
literárneho di e la a na témy z ka ždo denného ži vo ta a vlast nej pred
sta vi vo sti 
– uro biť a pred ni e sť dramatizáciu prečítaného tex tu po dľa výbe ru, 
zážitku ale bo uda lo sti z ka ždo denného ži vo ta 
–používať slovník pri obohacovaní slov nej zásoby (pa ra le la so srb
ským jazykom, a pri pre kla de)
–čítať kratší jed no duchý text s porozumením
–správne odpísať–kratší text so za da nou úlo hou (ob me na ro du, čís
la, ča su, slabík...). 
–zo sta viť a napísať po zdrav a bla ho že la nie 
–za spi e vať pri li e havé slo venské ľudové a súčasné populárne detské 
pe sničky
–pred ni e sť ľudové ko ledy a vin še vzť a hujúce sa na svi atky ale bo 
ročné ob do bia
–za po jiť sa do ve ku pri me raných detských ľudových hi er a tan cov
–po znať cha rak te ri stiky slo venského ľudového ode vu (s regionál
nym zameraním)
–zaznamenávať svi atky (v porovnaní so srbskými)
–poznať tradičné slovenské zvyky a obyčaje (zabíjačka, Mikuláš, 
Lucka, oblievačky) a k tomu priliehavé tradičné jedlá

Rozprávanie – o zážitkoch, o tom čo vi de li, čo by si pri a li. 
Tvo re nie sku piny slov na ur čenú tému a vi et zo za daných slov.
Sa mo statné rozprávanie (ni e ko ľ ko vi et) o svo jom súro den co vi, pri
a te ľ o vi, spo lu ži a ko vi, o ži vo te v ško le, o svo jom zážitku, o ne ja kej 
uda lo sti, v kto rej bra li úča sť.
Opis – en te riéru a ex te riéru, ľudí, zvi e rat, prírodných ja vov.
Po ď a ko va nie, ži a do sť o po moc, úča sť v dialógu.
Vyja dre nie svoj ho názoru o prečítanom tex te (čo sa mi páčilo a pre
čo).
Názov tex tu, autor, ústredná po sta va a jej vlast no sti.
Re pro duk cia po čutého a prečítaného tex tu ale bo rozprávky za po mo
ci osnovy ale bo sa mo stat ne. 
Opis obrázka ale bo de jo vej po stup no sti po mo cou čle ne nej ilustrácie. 
Re pro duk cia slo venského fil mu, rozprávky, detského di va delného 
pred sta ve nia po dľa zo sta ve nej osnovy.

Dramatizácia tex tu po dľa výbe ru, zážitku ale bo uda lo sti z ka ždo
denného ži vo ta. 
Používanie slovníka pri obohacovaní slov nej zásoby, pa ra le la so srb
ským jazykom, kalky, vysve tle nie význa mu slov v kon tex te.
Používanie slovníka pri pre kla de.
Hlasné a tiché čítanie, správna dik cia a intonácia vety. 
Od pi so va nie kratších vi et a tex tov, cha rak te ri stických slov a výra zov, 
od pi so va nie so za da nou úlo hou (ob me na ro du, čísla, ča su, slabík...). 
Písanie po zdra vu a bla ho že la nia. 

Ve rejný výstup, pre zen to va nie vlast nej a tímovej práce.
Tradičná slovenská ľudová kultúra.

KORELÁCIA S INÝMI PRED MET MI 
De je pis 
Hudobná kultúra
Výtvarná kultúra
Náboženstvo 
Ob či an ska výcho va

POKYNYNAREALIZÁCIUPROGRAMU

Učebné osnovy slo venského jazyka s prv ka mi národnej kultúry ob sa hujú tri vzdelávacie obla sti: li te ratúru, jazyk a jazykovú kultúru. Ro zde
le nie hodín sa neo d porúča po dľa vzdelávacích oblastí, ba na o pak, na ka ždej ho di ne by sa ma la ve no vať náležitá po zor no sť kultúre vyja dro va nia 
ži a kov, národnej tradícii, zvykom, obyča jam a kultúre Slovákov v Srb sku. Te da, všetky tri obla sti sa navzájom in te grujú a ani jed na sa nemôže 
vyučo vať od de le ne a bez vzájomnej spätosti s inými ob la sť a mi. 

Učebné osnovy slo venského jazyka za lo žené sú na vzdelávacích výko noch, respektíve na pro ce se uče nia a ži ackych výko noch. Vzdelávacie 
výkony pred sta vujú opis zjed no tených vedomostí, zručností, po sto jov a hodnôt, ktoré ži ak bu du je, roz ši ru je a prehlbu je prostredníctvom troch 
vzdelávacích oblastí toh to vyučo va ci e ho pred me tu. 

I.PLÁNOVANIE VYUČO VA CI E HO PRO CE SU A UČE NIA 

Učebné osnovy za me rané na výkony umo žň ujú uči te ľ o vi väčšiu vo ľ no sť, vi ac možností v tvorení vyučo va ci e ho pro ce su a uče nia. Úlo hou 
uči te ľa je, aby kon tex tu a li zo val daný pro gram potrebám kon krétnej triedy majúc na zre te li: poznávaciu úro veň slo venského jazyka, zlo že nie triedy 
a cha rak te ri stiky ži a kov; učeb ni ce a iné učebné materiály, ktoré bu de používať; tec hnické pod mi enky, vyučo va cie pro stri edky a médiá, ktorými 
ško la dis po nu je; re zorty, mo žno sti, ako i po treby lokálneho pro stre dia, v kto rom sa ško la nachádza. Vychádzajúc z daných výko nov a ob sa hov, 
uči teľ naj prv tvorí svoj ročný globálny plán práce, z ktorého ne skor šie bu de rozvíjať svo je operatívne plány. Výkony de fi no vané po dľa oblastí, 
uľah čujú uči te ľ o vi sfunkčne nie výko nov na úrov ni kon krétnej vyučo va cej jed notky. Te raz má uči teľ pre každú ob la sť de fi no vané výkony. Od ne
ho sa očakáva, že pre každú vyučo va ciu jed not ku vo fáze plánovania a písania prípravy na ho di nu de fi nu je di fe ren co vané výsledky práce ži a kov: 
tie, ktoré by všet ci ži a ci ma li do si ah nuť, tie, ktoré by väčšina ži a kov ma la do si ah nuť, a tie, ktoré by ma li iba niektorí ži a ci do si ah nuť. Takýmto 
spôsobom sa do sta ne ne pri amy vzť ah so štan dard mi na troch úrov ni ach ži ackych výko nov. Zároveň pri plánovaní tre ba mať na zre te li, že sa 
výkony ro zli šujú, že sa ni ek toré ľah šie a rýchlej šie môžu re a li zo vať, ale pre väčšinu výko nov (najmä v obla sti li te ratúry) po trebné je om no ho vi a
cej ča su, vi a cej ro zličných aktivít a prác na rôznych tex toch. Vo fáze plánovania vyučo va ci e ho pro ce su je ve ľ mi dôležité mať na zre te li, že učeb
ni ca je iba vyučovacím pro stri ed kom a že ne ur ču je ob sah vyučo va ci e ho pred me tu. Pre to k ob sa hu učebníc tre ba pristúpiť selektívne. Pri tom učeb
ni ca je len jedným z možných pra me ň ov vedomostí a uči teľ ži a kom umo žň u je pre hľad a vlastnú skúse no sť v používaní iných pra me ň ov po zna nia. 
Pri plánovaní vyučo va ci e ho pro ce su tre ba pri hli a dať na pred bežné ve do mo sti, skúse no sti, intelektuálne schop no sti a na záujmy ži a ka. Nevyhnutné 
je dať dôraz na roz ši ro va nie slov nej zásoby a mo žno sti využívať jed no tlivé kultúrne po du ja tia a svi atky, ktoré sa ponúkajú v daných pro stre di ach, 
s ci e ľ om for mo va nia predstáv o ži vo te Slovákov v mi nu lo sti, o tradíciách a kultúre, ktorá slo venskú men ši nu na týchto pri e sto roch cha rak te ri zu je. 
Od porúča sa porovnávať zaznamenávanie ur čitých svi at kov so zaznamenávaním svi at kov iných menšín, ktoré žijú spo lu so Slovákmi v daných 
lokalitách. 

II. REALIZÁCIA VYUČO VA CI E HO PRO CE SU A UČE NIA 

LI TE RATÚRA 

Základ pro gra mu z li te ratúry tvo ria texty z lektúry. Lektúra je rozvrhnutá po dľa literárnych dru hov – lyri ka, epi ka, dráma a zároveň obohatená 
výbe rom neliterárnych, ve dec ko poulárnych a informatívnych tex tov. Povinná ča sť lektúry pozostáva hlav ne z častí, ktoré pa tria do základného 
národného kor pu su, ktorý je obo ha tený aj súčasnými aktuálnymi di e la mi. Výber diel je v najväčšej mi e re za lo žený na princípe ve ko vej pri me ra
no sti.



30. октобар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 9 – Страна 131

Prácastextom

Ro zli šo va nie: rozprávky (ľudové a autorské), bájky, básne, porekadlá a príslovia, hádanky, re čň o vanky.
Čítanie – kratších slo venských ľudových rozprávok, tex tov z ume lec kej tvorby, piesní, básní, bájok. Na cvi čo va nie plynulého čítania s 

porozumením, ktoré sa rovná ho vo ru. Pri spracovaní básní tre ba na cvi čo vať ume lecký pred nes.
Od ži a kov v tom to ve ku tre ba očakávať, že budú ve di eť po strehnúť pri e beh uda lo sti, hlavnú a ve dľ aj šie po stavy, čas a mi e sto ko na nia de ja, 

za či a tok, za u zle nie a ro zu zle nie, de jovú po stup no sť, opis oko lia a ľudí; po sol stvo prísloví; po na u če nie bájok porovnávať s uda lo sť a mi zo ži vo ta. 
Všímať si fan ta stické prvky v rozprávkach a pre ne sený význam v bájkach. 

Od porúča sa ži a kom pre zen to vať populárne detské a ľudové pi e sne, sle do vať detské ča so pisy (písanie krátkych literárnych prác do ča so pi
sov), spo ločné po ze ra nie a ro zbor aspoň jedného di va delného pred sta ve nia a fil mu pre de ti v slo ven skej re či.

Texty z doplnko vej ča sti pro gra mu majú poslúžiť uči te ľ o vi aj pri spracovaní uči va z gra ma tiky, ti ež na spra co va nie a upe vň o va nie ob sa hov z 
jazyko vej kultúry. Di e la, ktoré uči teľ ne spra cu je, má na vrhnúť ži a kom na čítanie vo vo ľ nom ča se.

Nový pro gram je za lo žený na väčšej integrácii literárnych a neliterárnych diel. Korelácia je umožnená adekvátnym kombinovaním po vinných 
a ne po vinných diel. 

Okrem korelácie med zi tex ta mi uči teľ má umo žniť vertikálnu koreláciu. Ti ež má byť oboznámený s ob sah mi slo venského jazyka z 
predchádzajúcich ročníkov, čo umo žň u je do dr dži a vať princípy po stup no sti a syste ma tic ko sti.

Uči teľ má po znať ob sahy pred me tu z prírody a spo loč no sti pre 3. a 4. ročník (príklad: SťahovanieSlovákovnaDolnúzem...), tra dičnú a 
súčasnú duc hovnú kultúru Slovákov s dôrazom na zvyky a obyča je Slovákov v Srb sku. 

Horizontálnu koreláciu uči teľ nadväzuje pre dov šetkým na vyučo va nie srbského jazyka, dejín, výtvar nej kultúry a hu dob nej kultúry, 
náboženstva a ob či an skej výchovy. 

Vzdelávacie výkony späté s ob la sť ou li te ratúry za lo žené sú na čítaní. Rôzne ob meny pri čítaní sú základným pred po kla dom, aby ži a ci vo 
vyučovaní získavali ve do mo sti a aby sa úspe šne uvádzali do sve ta literárneho di e la. V pi a tom ročníku pe stu je sa pre dov šetkým zážitkové čítanie a 
ži a ci sa po stup ne uvádzajú do bádateľského čítania.

JAZYK

Vo vyučovaní jazyka ži a ci sa uscho pň ujú pre správnu ústnu a písomnú komunikáciu v spi sov nom slo ven skom jazyku. 
Keď sa v ob sa hoch pro gra mu uvádzajú vyučo va cie jed notky, ktoré ži a ci už spra co va li v nižších ročníkoch, stu peň osvo je no sti a uplat ne no sti 

spra co vaného uči va sa ove ru je, opa ku je a na cvi ču je na nových príkladoch, ktoré predchádzajú spra co va niu nových ob sa hov, pri čom sa za bez pe ču
je kon ti nu i ta práce a syste ma tic ko sť v nadväzovaní nového uči va na získané ve do mo sti. 

Nevyhnutné je, aby uči teľ vždy mal na zre te li význam pri li e havých a syste ma tických cvičení, le bo uči vo sa ne po va žu je za zdo lané, kým sa 
do bre nenacvičí. To znamená, že cvi če nia majú byť súča sť ou spra co va nia uči va, uplat ne nia, opa ko va nia a upe vň o va nia vedomostí. 

Pravopis

Pra vo pisné pravidlá sa osvo jujú prostredníctvom syste ma tických cvičení (pra vo pisné diktáty, opra va tex tu, testy s otázkami z pra vo pi su 
atď.). V kon tex te pra vo pisných cvičení ži a du ce je ob čas za po jiť aj otázky, ktorými sa ove ru je or to gra fia (správne písanie písmen).

Tre ba pod ne co vať ži a kov, aby sa mi zi sť o va li a opra vo va li pra vo pisné chyby, SMS komunikácií, ako aj pri rôznych typoch komunikácie 
prostredníctvom in ter ne tu.

Ži a kov tre ba usme rň o vať, aby používali pravidlá a príručky slo venského pra vo pi su. Ži a du ce je, aby uči teľ mal ti e to príručky na ho di ne vždy, 
najmä keď sa spra cu je uči vo z pra vo pi su a usme rň o val ži a kov používať uve dené príručky.

Ortoepia

Uči teľ má neustále po u ka zo vať na dôležitosť správnej výslov no sti, ktorá sa upe vň u je prostredníctvom ur čitých or to e pických cvičení. Or
to e pické cvi če nia ne tre ba re a li zo vať ako oso bitné vyučo va cie jed notky, ale spo lu so spracovaním tém z gra ma tiky; prízvuk vo ve te sa môže 
nadväzovať na kultúru vyja dro va nia, nácvik pred ne su básne a pod. Používaním auditívnych záznamov ži a kov tre ba zvykať na správnu výslov no sť, 
me lo dic ko sť, dik ciu 

Ni ek toré or to e pické cvi če nia sa môžu ko nať aj pri zod po ve dajúcich témach z li te ratúry: na pr. artikulácia sa môže na cvi čo vať pri jazyko
la moch, keď sa spracúvajú ako ča sť z ľudo vej slo ve sno sti; prízvuk, tem po, rytmus, intonácia a prestávky sa môžu na cvi čo vať čítaním na hlas 
úryvkov z lektúry (po dľa výbe ru uči te ľa ale bo ži a ka) atď. Ako or to e pické cvi če nia tre ba využívať aj pred nes spamäti na u čených úryvkov z poézie 
a prózy (po mo cou auditívnych učebných pro stri ed kov).

JAZYKOVÁ KULTÚRA 

Rozvíjať jazykovú kultúru je jed na z najdôležitejších úloh vyučo va nia ma te rinského jazyka s prv ka mi národnej kultúry. Aj keď je táto ob la sť 
vyučo va nia v pro gra me určená ako osobitná ob la sť, musí sa využívať tak pri spracovaní literárnych tex tov, ako aj pri vyučovaní gra ma tiky a pra
vo pi su. Spra co va nie literárneho tex tu a uče nie gra ma tiky a pra vo pi su spi sovného jazyka musí za hrň o vať aj ob sahy, ktoré pri spi e vajú k pe sto va niu 
kultúry ústne ho a písomného vyja dro va nia.

V tej to ve ko vej kategórii od ži a kov tre ba očakávať po zna nie na sle dujúcich oblastí: 
Rozprávanie – o zážitkoch, o tom čo vi de li, čo by si pri a li. Od prúčané témy na spra co va nie: Šir šia ro di na. Príbuzenské vzť ahy. Ži vo to pisné 

úda je. Ho stia. Jedálny lístok. Návštevy. Môj pri a teľ – mo ja pri a te ľ ka. Pra covný deň ži a ka. Voľný čas. Záľuby. Kni ha. TV a roz hlas. Rozprávky sta
rej ma te re a starého ot ca. Ča sti te la – po drob nej šie. Chráňme prírodu – zvieratá a ras tliny. Po ča sie. Ročný ko lo beh v prírode. Po vo la nia a remeslá. 
Rodná reč. Láska k rod nej re či. Najdôležitejšie slo venské voj vo dinské manifestácie pre de ti – fe sti valy a pre hli adky. Ča so pis Zornička. Návšteva 
pri a te ľa v No vom Sa de. Telefonická konverzácia. Do pra va. Športy. Ku pu je me počítač. Významné svi atky a dátumy pre slo venskú men ši nu. Slo
venské kultúrne, in for mačné a náboženské in štitúcie. Planéta Zem. Kon ti nenty, strany sve ta. Kam by som chcel(a) ce sto vať. Pe sničky, dialógy, 
scénky, di el ne na vylep še nie konverzácie. Ko miks. Pe xe so.

Od ži a kov sa na ď a lej očakáva tvo re nie sku piny slov pre ur čenú tému a vi et zo za daných slov. Majú ve di eť vyja driť svoj názor o prečítanom 
tex te (čo sa mi páčilo a pre čo), je ho názov, auto ra, ústrednú po sta vu a jej vlast no sti. Majú sa ve di eť po ď a ko vať, po ži a dať o po moc. Majú sa mo stat
ne porozprávať ni e ko ľ ko vi et o svo jom súro den co vi, pri a te ľ o vi, spo lu ži a ko vi, o ži vo te v ško le, porozprávať svoj zážitok, ne jakú uda lo sť, v kto rej 
bra li úča sť...
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Reprodukcia–po čutého a prečítaného tex tu ale bo rozprávky za po mo ci osnovy ale bo sa mo stat ne. Opísať obrázok ale bo po stupný dej po mo
cou čle ne nej ilustrácie. Ve di eť re pro du ko vať za po mo ci osnovy sle do vaný slo venský film, rozprávku ale bo detské di va delné pred sta ve nie, scénku 
ale bo osla vu. 

Opis – en te riéru a ex te riéru, ľudí, zvi e rat, prírodných ja vov.
Dialóg– rozprávanie o uda lo sti prostredníctvom vynec ha nia slov opi su; pri a ma a ne pri a ma reč. Majú po ve dať sa mo stat ne a súvi sle naj me nej 

8 vi et o obrázku, pre cvi če nej téme a vi e sť dialóg. 
Dávať dôraz na in ter punk ciu (bod ka, či ar ka, výkričník, otáznik). 
Dramatizácia–krat ši e ho tex tu po dľa výbe ru, zážitku ale bo uda lo sti z ka ždo denného ži vo ta (situáciu v kni žni ci, v obcho de, na po šte, u 

školského pedagóga...); čítanie po dľa úloh a stri e da nia úloh. 
Rozhovor–pri hli a dať na ro zvoj slovníka ka ždo den nej konverzácie, obo ha co va nie aktívnej slov nej zásoby, frazeológia. Fre kventné vety z ka

ždo denného ži vo ta. Ro zličné tvary vyja dro va nia, vynachádzavosť, dôvtip. Cvi če nia so zme nou a dopĺňaním vi et. 
Slovník –po u ži tie slovníka pri obohacovaní slov nej zásoby, pa ra le la so srbským jazykom, kalky, vysve tle nie význa mu slov v kon tex te. 

Obo ha co va nie slov nej zásoby ži a kov po mo cou di dak tických hi er z jazyka, rébu sov, do plň o va či ek, prešmyči ek, hla vo la mov,... Písanie vlastného 
slovníka me nej známych slov a výra zov. 

Čítanie–Hlasné a tiché čítanie, správna dik cia a intonácia vety. Melódia vety. Slová, v ktorých nastáva spo do bo va nie spoluhlások. 
Odpisovanie–kratších vi et a tex tov, cha rak te ri stických slov a výra zov, od pi so va nie so za da nou úlo hou (ob me na ro du, čísla, ča su, slabík...). 

Písanie krátkej slo ho vej práce po dľa osnovy ale bo za daných otázok v roz sa hu 6–8 vi et; písanie po zdra vu a bla ho že la nia. 
Ži a ci si majú osvo jiť aktívne pri bli žne 300 slov a fra ze o lo gických spojení. Pasívna slovná zásoba má byť na ka ždej úrov ni vyššia ako aktívna. 
Ako mi movyučo va cie čítanie sa od porúčajú ča so pisy pre de ti a mládež, slovenská detská li te ratúra a ľudová slo ve sno sť.
Od ži a kov očakávame, aby ve de li aspoň 4 básne, 5 slo venských ľudových piesní a súčasné populárne detské pe sničky, hádanky, ri e kanky, 

ni ek toré porekadlá a príslovia, pred ni e sť ľudové ko ledy a vin še vzť a hujúce sa na svi atky ale bo ročné ob do bia, dve krátke prózy v roz sa hu 6–8 ri
ad kov a 4 krátke dialógy ale bo úča sť v det skom di va del nom predstavení. Ži a ci by sa po dľa mo žno sti, ma li za po jiť do ve ku pri me raných detských 
ľudových hi er a tan cov, ma li by po znať cha rak te ri stiky slo venského ľudového ode vu (s regionálnym zameraním), zaznamenávať svi atky (v 
porovnaní so srbskými), po znať tra dičné slo venské zvyky a obyča je (zabíjačka, Mikuláš, Luc ka, ob li e vačky) a k to mu pri li e havé tra dičné jedlá.

Prvkynárodnejkultúryatradície

Zo zna mo va nie detí so základmi dejín slo ven skej men šiny v Srb sku (presídľovanie, kultúrne, vzde la nostné, cir kevné a hospodárske snahy, 
vrc holné kultúrne výsledky, re le vantné or ga ni začné formy a in štitúcie…), spro stred ko va nie po znat kov, ale i pe sto va nie emočného vzť a hu k 
tradícii, kultúre, obyča jom a zvykom slo ven skej men šiny vo Voj vo di ne, Srb sku, ale i na ce lej Dol nej ze mi (folklór, remeslá, ľudová slo ve sno sť, 
di va dlo, li te ratúra, hud ba, tra dičné detské hry, obyča je, demonológia…), no nie v zmysle ro man tického tra di ci o na li zmu a pa se i zmu, ale vždy v 
relácii k budúcno sti, ro zvo ju a modernizácii. Na mi nu lo sť sa opi e rať, do budúcno sti sa po ze rať. Spro stred ko vať de ť om po znatky o slo ven skej ko
mu ni te v Srb sku (osady, in štitúcie a organizácie, osob no sti, mená, priezviská, pôvod…), ale i o stykoch s inými et nickými sku pi na mi a kultúra mi, 
o prínosoch Slovákov tu naj ši e mu pro stre diu (v škol stve, kultúre, umení, ar chi tektúre…). Sna žiť sa slo venskú iden ti tu a se baúctu pe sto vať subtílne, 
nie prostredníctvom he siel a fráz, ale na kon krétnych príkladoch, spájať pri tom po znatky s emočným nasadením, vždy ale so zre te ľ om na men ši
nové a ľudské práva, na európsky kon text, ti ež na in ter et nickú úctu, to le ran ciu a in ter ak ciu. 

DI DAK TICKÉ POKYNY

Keď ide o ten to pred met, musí sa mať na zre te li podstatná úlo ha: na u čiť ži a kov pek ne rozprávať po slo vensky, čítať, písať a získať zruč no sť v 
jazyko vej správnosti. Mu sia sa mať vždy na zre te li pred ve do mo sti ži a kov a na ne sa musí vždy sústav ne nadväzovať. Na ka ždej ho di ne si má uči
teľ zvo liť di fe ren co vaný prístup, le bo sú ži a ci ve ko vo zmiešaní a prichádzajú s ro zličnými jazykovými kom pe ten ci a mi. 

Gra ma ti ka sa má podávať v im pli cit nej po do be, na mi e sto opra vo va nia chýb sa využíva mo de lo va nie správneho re čového va ri an tu. Neo
dmysli teľné je vytvo re nie príjemnej at mosféry, ktorá predpokladá part nerský vzť ah med zi uči te ľ om a ži a kom a má pomôcť pre ko nať psychickú 
ba riéru pri aktivizácii získaných re čových zručností, schopností a návykov. Každý jazykový pro stri e dok sa de mon štru je v ur či tom kon tex te, nie 
izo lo va ne. V nácviku re čových zručností majú do mi no vať ro zličné formy dialógov v in ter ak cii uči teľ – ži ak a ži ak – ži ak. K požiadavkám na 
spôsob vyja dro va nia žiadúca je jed no duc ho sť, pri rod ze no sť, spontánnosť a jazyková správnosť.

III. SLE DO VA NIE A HOD NO TE NIE VYUČO VA NIA

Sle do va nie a hod no te nie výsled kov po stu po va nia ži a ka je vo funk cii do si ah nu tia výko nov a začína základným hodnotením úrov ne, na kto
rej sa ži ak nachádza po dľa to ho, čo sa bu de brať do ohľ a du pri hodnotení pro ce su je ho po stu po va nia, ako aj známka. Každá ak ti vi ta je dobrá 
príležitosť na hod no te nie po stu po va nia a získavanie spätnej informácie. Každá vyučo va cia ho di na a každá ak ti vi ta ži a ka je príležitosťou pre 
formatívne hod no te nie, to tiž za zna me na nie po stu po va nia ži a ka a usme rň o va nie na ďal šie ak ti vity. 

Formatívne hod no te nie je zlož kou súčasného prístupu vyučo va niu a znamená hod no te nie vedomostí, zručností, po sto jov a správania, ako aj 
rozvíjania zod po ve dajúcej kom pe ten cie di fe ren co va ne, po čas vyučovacích hodín a v pri e be hu uče nia. Výsle dok takého hod no te nia dáva spätnú 
informáciu ako uči te ľ o vi, tak aj ži a ko vi o tom, ktoré kom pe ten cie sú do bre zvládnuté a ktoré nie, ako aj o účin no sti zod po ve dajúcich metód, ktoré 
uči teľ uplat nil na us ku toč ne nie ci e ľa. Ako formatívne hod no te nie sa chápe zbi e ra nie úda jov o do si ah nutých výsled koch ži a ka a naj ča stej šie tec
hniky sú: realizácia prak tických úloh, sle do va nie a za pi so va nie aktivít ži a ka v pri e be hu vyučo va nia, pri a ma komunikácia med zi ži a kom a uči te ľ
om, evi den cia pre každého ži a ka, (ma pa po stu po va nia) atď. Výsledky formatívneho hod no te nia na kon ci vyučo va ci e ho cyklu majú byť vyja drené 
číselnou známkou. 

Práca každého uči te ľa je zložená z plánovania, us ku toč ne nia a sle do va nia a hod no te nia. Dôležité je, aby uči teľ sústav ne sle do val a hod no til 
di fe ren co va ne, okrem do sa hov ži a kov aj pro ces vyučovacích hodín a uče nia, ako aj se ba a svo ju vlastnú prácu. Všet ko, čo sa ukáže ako do bré a 
uži točné, uči teľ bu de aj na ď a lej využívať vo svo jej pra xi vyučo va nia, a všet ko to, čo sa ukáže ako ne do sta toč ne účinné a efektívne, ma lo by sa 
zdo ko na liť.

4. УПУТ СТВО ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРО ГРА МА ПРЕ ПО РУ ЧЕ НЕ ВР СТЕ АК ТИВ НО СТИ И НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Пре по ру че не вр сте ак тив но сти у обра зов новас пит ном ра ду да те су у на став ним про гра ми ма за сва ки оба ве зни и из бор ни пред мет у 
де лу Упутствозаостваривањепрограма
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5. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ПРИ ПРЕ МУ ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НОГ ОБРА ЗОВ НОГ ПЛА НА ЗА УЧЕ НИ КЕ КО ЈИ МА ЈЕ ПО ТРЕБ НА ДО ДАТ НА 
ОБРА ЗОВ НА ПО ДР ШКА

5.1.Индивидуалниобразовнипланзасоцијалноускраћенеученикеиученикесасметњамауразвојуиинвалидитетом

Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план се при пре ма за уче ни ке ко ји ма је услед со ци јал не ус кра ће но сти, смет њи у раз во ју, ин ва ли ди те та, 
ка сни јег укљу чи ва ња у шко ло ва ње, не до вољ ног по зна ва ња је зи ка и дру гих раз ло га по треб на до дат на обра зов на по др шка. Циљ ин ди ви
ду ал ног обра зов ног пла на је сте по сти за ње оп ти мал ног укљу чи ва ња та квих уче ни ка у ре до ван обра зов новас пит ни рад и њи хо во оса мо
ста љи ва ње у вр шњач ком ко лек ти ву. За сва ког уче ни ка по је ди нач но, пре ма ње го вим спе ци фич ним по тре ба ма и мо гућ но сти ма, при пре ма 
се при ла го ђен на чин обра зо ва ња ко ји об у хва та ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, про грам и на чин ра да ко ји са др же: 1) днев ни рас по ред ак
тив но сти ча со ва на ста ве у оде ље њу; 2) днев ни рас по ред ра да са ли цем ко је пру жа до дат ну по др шку и уче ста лост те по др шке; 3) ци ље ве 
обра зов новас пит ног ра да; 4) по себ не стан дар де по стиг ну ћа и при ла го ђе не стан дар де за по је ди не или све пред ме те са обра зло же њем за 
од сту па ње; 5) про грам по пред ме ти ма, у ко ме је пре ци зи ра но ко ји са др жа ји се об ра ђу ју у оде ље њу, а ко ји у ра ду са до дат ном по др шком; 
6) ин ди ви ду а ли зо ван на чин ра да на став ни ка, из бор аде кват них ме то да и тех ни ка обра зов новас пит ног ра да. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни 
план до но си пе да го шки ко ле ги јум на пред лог струч ног ти ма за ин клу зив но обра зо ва ње. Тим за ин клу зив но обра зо ва ње чи не оде љењ ски 
ста ре ши на и пред мет ни на став ни ци, струч ни са рад ник шко ле, ро ди тељ/ста ра тељ, а по по тре би пе да го шки аси стент и струч њак ван шко
ле, на пред лог ро ди те ља/ста ра те ља. Ро ди тељ/ста ра тељ да је са гла сност за спро во ђе ње ин ди ви ду ал ног обра зов ног пла на. На став ник при 
пла ни ра њу свог ра да у оде ље њу ускла ђу је свој план са ин ди ви ду ал ним обра зов ним пла ном уче ни ка. Спро во ђе ње ин ди ви ду ал них обра
зов них пла но ва пра ти про свет ни са вет ник.

5.2.Индивидуалниобразовнипланзаученикесаизузетнимспособностима

За уче ни ке са из у зет ним спо соб но сти ма при пре ма се ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, про грам и на чин ра да ко јим се утвр ђу је обо
га ћен на чин обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји са др жи: 1) днев ни рас по ред ак тив но сти ча со ва на ста ве у оде ље њу; 2) днев ни рас по ред ра да са 
ли цем ко је пру жа до дат ну по др шку и уче ста лост те по др шке; 3) ци ље ве обра зов новас пит ног ра да; 4) по себ не стан дар де по стиг ну ћа и 
при ла го ђе не стан дар де за по је ди не или све пред ме те са обра зло же њем за од сту па ње; 5) про грам по пред ме ти ма, пре ци зи ра но ко ји са др
жа ји се об ра ђу ју у оде ље њу, а ко ји у ра ду са до дат ном по др шком; 6) ин ди ви ду а ли зо ван на чин ра да на став ни ка, из бор аде кват них ме то да 
и тех ни ка обра зов новас пит ног ра да.

6. НА ЧИН ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊА ПРО ГРА МА

6.1.Начинприлагођавањапрограмапредметаодзначајазанационалнумањину

У на ста ви пред ме та од зна ча ја за на ци о нал ну ма њи ну (исто ри ја, му зич ка кул ту ра и ли ков на кул ту ра) из у ча ва ју се до дат ни са др жа
ји ко ји се од но се на исто риј ско и умет нич ко на сле ђе од ре ђе не ма њи не. Од на став ни ка се оче ку је да, у окви ри ма де фи ни са ног го ди шњег 
фон да ча со ва, об ра де и до дат не са др жа је, обез бе ђу ју ћи оства ри ва ње циљa пред ме та, стан дар да по стиг ну ћа уче ни ка на сва три ни воа и 
де фи ни са них ис хо да. Да би се ово по сти гло ве о ма је ва жно пла ни ра ти и ре а ли зо ва ти на ста ву на тај на чин да се са др жа ји из кул тур но
исто риј ске ба шти не јед не ма њи не не по сма тра ју и об ра ђу ју изо ло ва но, већ да се по ве зу ју и ин те гри шу са оста лим са др жа ји ма про гра ма 
ко ри сте ћи сва ку при ли ку да се де си уче ње ко је ће код уче ни ка ја ча ти њи хов осе ћај при пад но сти од ре ђе ној на ци о нал ној ма њи ни.

6.2.Начинприлагођавањапрограмазадвојезичнообразовање

Шко ла, у скла ду са нео п ход ним усло ви ма за рад у дво је зич ној на ста ви и ква ли фи ко ва ним струч ним ка дром, од ре ђу је пред ме те, 
фонд ча со ва ко ји ће се ре а ли зо ва ти на стра ном је зи ку као и на чин оства ри ва ња на ста ве ко ја се од ви ја на стра ном је зи ку. 

7. ДРУ ГА ПИ ТА ЊА ОД ЗНА ЧА ЈА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ НА СТАВ НИХ ПРО ГРА МА

7.1.Упутствозаостваривањеслободнихнаставнихактивности

Сло бод не на став не ак тив но сти шко ла пла ни ра Школ ским про гра мом и Го ди шњим пла ном ра да. Оне мо гу би ти из при род них или 
дру штве них на у ка, умет но сти и кул ту ре, тех ни ке, као и дру гих обла сти у скла ду са ин те ре со ва њи ма уче ни ка, про стор ним и људ ским 
ре сур си ма. Шко ла је у оба ве зи да уче ни ци ма по ну ди ли сту од три сло бод не на став не ак тив но сти, а уче ник оба ве зно би ра јед ну од њих 
и по ха ђа то ком це ле школ ске го ди не. Сло бод не на став не ак тив но сти ре а ли зу ју се по про гра му ко ји при пре ма шко ла или по програмимa 
ко ји су прет ход но до не ти као из бор ни (нпр. сва ко днев ни жи вот у про шло сти, цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, чу ва ри при ро де и сл.). Свр ха ових 
ак тив но сти је осна жи ва ње уче ни ка да пре по зна ју сво ја ин те ре со ва ња и спо соб но сти ко је су ва жне за про фе си о нал ни раз вој и до но ше ње 
од лу ка за на ста вак шко ло ва ња и за то уче ни ци мо гу сва ке го ди не би ра ти раз ли чи те сло бод не на став не ак тив но сти. На ста ву тре ба та ко 
ор га ни зо ва ти да уче ни ци има ју што ви ше мо гућ но сти за ак тив но уче шће, за ин тер ак ци ју са дру гим уче ни ци ма, ко ри шће ње раз ли чи тих 
из во ра ин фор ма ци ја и са вре ме них тех но ло ги ја.

7.2.Упутствозаостваривањеваннаставнихактивности

Шко ла је у оба ве зи да сво јим Школ ским про гра мом и Го ди шњим пла ном ра да пред ви ди раз ли чи те про гра ме ван на став них ак тив
но сти у скла ду са ин те ре со ва њи ма уче ни ка, ре сур си ма и про стор ним мо гућ но сти ма. По ред ор га ни за ци је из ле та, екс кур зи је, по се та из
ло жба ма и са рад ње са ло кал ном са мо у пра вом, уче ни ци ма тре ба по ну ди ти ве ћи број дру штве них, тех нич ких, ху ма ни тар них, спорт ских и 
кул тур них ак тив но сти. На став ни ци, оде љен ске ста ре ши не и струч ни са рад ни ци кроз свој не по сред ни рад са уче ни ци ма упо зна ју их са 
по ну дом ва на став них ак тив но сти, њи хо вим са др жа јем, на чи ном ра да и свр хом. Та ко ђе, по треб но је да и ро ди те љи бу ду упо зна ти са по ну
дом шко ле и мо ти ви са ни да њи хо ва де ца иза бе ру оне ак тив но сти ко је им нај ви ше од го ва ра ју. 

План и про грам ван на став них ак тив но сти шко ла са ма при пре ма у скла ду са ис ка за ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка и сво јим мо гућ
но сти ма. Из бор на чи на ра да тре ба да бу де у функ ци ји под сти ца ња ак тив ног уче шће уче ни ка и њи хо ве са мо стал но сти. Не ке ак тив но сти 
мо гу би ти та ко ор га ни зо ва не да их за јед нич ки во де два и ви ше на став ни ка (на при мер: дра ма, по крет, му зи ка).

Уче шће уче ни ка у дру штве ним, тех нич ким, ху ма ни тар ним, спорт ским и кул тур ним ак тив но сти ма до при но си мно гим ва жним ис хо
ди ма обра зо ва ња и вас пи та ња, као што су:

– за до во ље ње раз ли чи тих обра зов них по тре ба и ин те ре со ва ња уче ни ка;
– пре по зна ва ње про фе си о нал них спо соб но сти и ин те ре со ва ња, упо зна ва ње са све том ра да;
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– на до град ња ис хо да ко ји се оства ру ју у окви ру ре дов не на ста ве и до при нос раз во ју ме ђу пред мет них ис хо да;
– унапрeђивање раз ли чи тих спо соб но сти (ин те лек ту ал не, фи зич ке, кре а тив не, рад не...);
– ја ча ње ка па ци те та уче ни ка за раз ли ко ва ње без бед ног од не бе збед ног по на ша ња и за шти ту од ри зич ног по на ша ња; 
– под сти ца ње ху ма ног и од го вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма и окру же њу, ја ча ње осе тљи во сти за оне ко ји ма је по треб на по моћ 

(нпр. ста ри и бо ле сни);
– уна пре ђи ва ње раз ли чи тих вр ста пи сме но сти (је зич ке, ме диј ске, кул тур не, на уч не...); 
– кул ти ви са ње ко ри шће ња сло бод ног вре ме на;
– под сти ца ње ин тер кул ту рал ног ди ја ло га;
– раз у ме ва ње кон цеп та ин клу зи је и ја ча ње осе тљи во сти за раз ли чи тост;
– ја ча ње ге не ра циј ских ве за из ме ђу уче ни ка раз ли чи тих оде ље ња без ком пе ти тив но сти;
– релаксацијa, рас те ре ће ње на пе то сти уче ни ка, са мо и ска зи ва ње;
– ја ча ње ве зе са ло кал ном за јед ни цом;
– раз вој осе ћа ња при пад но сти сво јој школ ској за јед ни ци;
– под сти ца ње са мо стал но сти, про ак тив но сти и пред у зи мљи вост;
– при пре ма за ре ша ва ње раз ли чи тих жи вот них си ту а ци ја;
– про мо ци ја шко ле и ње ног иден ти те та. 
Шко ла тре ба да на сто ји да ре зул та ти ра да уче ни ка у окви ру ван на став них ак тив но сти по ста ну ви дљи ви ка ко у окви ру шко ле та ко и 

ши ре као што су ор га ни зо ва ње пред ста ва, из ло жби, ба за ра, об ја вљи ва ње на сај ту, смо тре ства ра ла штва, спорт ски су сре ти и др.
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