
На основу члана 79. став 1. тачка 6) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13), Национални просветни 

савет доноси 

Правилник о изменама Правилника о плану 

и програму образовања и васпитања за 
заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама 
Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - Просветни гласник", 

бр. 3/2015 од 7.5.2015. године, ступио је на снагу 15.5.2015, а примењује 

се од школске 2015/2016. 

Члан 1. 

У Правилнику о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 
6/90 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 

2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 

3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13 и 5/14), у делу: "ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКИХ 

ПРЕДМЕТА ЗА I РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА" наставни програм предмета: "ПРВИ 

СТРАНИ ЈЕЗИК" за I разред за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању, замењује се новим наставним програмом предмета: "ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК" 

за I разред за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Наставни програм предмета: "СТРАНИ ЈЕЗИК" за I разред за образовне профиле у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању, замењује се новим наставним програмом 

предмета "СТРАНИ ЈЕЗИК" за I разред за образовне профиле у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању. 

Члан 2. 

У делу: "ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА II, III И IV РАЗРЕД - 

ЗАЈЕДНИЧКИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ", 

наставни програм предмета: "ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК" за II и III разред за образовне 
профиле у трогодишњем трајању, замењује се новим наставним програмом предмета 
"ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК", за II и III разред за образовне профиле у трогодишњем 

трајању, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Наставни програм предмета "ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК" за II, III и IV разред за 
образовне профиле у четворогодишњем трајању, замењује се новим наставним 

програмом предмета "ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК" за II, III и IV разред за образовне 
профиле у четворогодишњем трајању, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

Наставни програм предмета "СТРАНИ ЈЕЗИК" за II и III разред за образовне 
профиле у трогодишњем трајању замењује се новим наставним програмом предмета: 
"СТРАНИ ЈЕЗИК" за II и III разред за образовне профил 

е у трогодишњем трајању, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део. 



Наставни програм предмета "СТРАНИ ЈЕЗИК" за II, III и IV разред за образовне 
профиле у четво 

рогодишњем трајању замењује се новим наставним програмом предмета: "СТРАНИ 

ЈЕЗИК" за II, III и IV разред за образовне профиле у четворогодишњем трајању.  

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије - Просветном гласнику", а примењиваће се од школске 
2015/2016. године. 
Број 110-00-234/2014-02 

У Београду, 2. марта 2015. године 
Председник 

Националног просветног савета, 
проф. др Десанка Радуновић, с.р. 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

(за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја трећег, односно четвртог разреда средње стручне школе ученик/ученица 

треба да савлада први страни језик до нивоа Б1.1. 

Напомена: Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, 

односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може 
очекивати да буду за пола нивоа ниже (на пример, Б1.1 рецептивно, А2.2 продуктивно) 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневици могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 



- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
поређења у односу на сопствену стварност; 

- упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају 

са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног 
образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда. 

Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и 

актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго); 

- Језика струке (процес рада, материјал и алат за рад, организација и процес рада, 
праћење новина у области струке, људски ресурси, описи послова, одговорности и 

обавезе, мере заштите и очувања околине, пословна комуникација). 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва четири 

разреда. Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, 

језичких структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 



- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу 

преслушавати више пута;  
- категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 



Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 
вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневица и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји 

и разни аспекти из друштвено-културног контекста као и теме у вези са различитим 

наставним предметима); 
- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 

парафразирање, есеји, личне белешке); 
- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 



- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким културним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних модела и комуникативних узуса сопствене 
говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у 

зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 



(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура 
које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта, тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно 

усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има 
слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 
постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 



уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

I РАЗРЕД 

- девета година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 
Ученик треба да: 
- реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу 

(говор наставника и другова, аудио и визуелни материјали у настави), учествујући у 

интеракцији са наставником и другим ученицима, спонтано или уз њихову помоћ; 

- разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз 
отежавајуће околности природне комуникације и специфичности говорне ситуације 
(бука на улици, интервју лицем у лице, телефонским путем или путем скајпа итд.); 

- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- уз евентуалну претходну припрему, прати краћа излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

- разуме једноставнија упутства за употребу одређених средстава или предмета без 
много стручних елемената;  

- разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи стандардни говор, разговетан изговор и нешто спорији 

ритам излагања.  
- може да прати говорни исказ у којем доминирају стандардни језички елементи, уз 

понављање, појашњавање и преформулацију одређених делова;  
- разуме информације које добија у свакодневним комуникативним ситуацијама о 

релативно познатим и блиским садржајима из свакодневног приватног живота;  
- разуме главни садржај појединачних исказа већег броја говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене информација или тражења и добијања упутства;  
- уз евентуалну помоћ разуме саговорнике у већини ситуација везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, путовања, организовања слободног времена, уколико се 
говори јасно и разговетно;  

После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 5-7 

минута у зависности од степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у вези 

са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на радију и телевизији, разговори у продавници и друго; 

- бројем саговорника, њиховим међусобним односом и намерама; 
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне 

језичке и нејезичке елементе. 
После другог и по потреби наредних слушања (уколико је у питању аудио или аудио- 

визуелни запис): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања; 
- покушава да схвати елементе које није у потпуности разумео примењујући 

стратегије адекватне ситуацији у којој се налази и проверава исправност својих 

закључака. 



ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
- разликује најучесталије врсте текстова, познаје њихову стандардну структуру и 

разуме њихову сврху и улогу; 

- разуме краће текстове о конкретним и свакодневним темама у којима се појављују 

уобичајене и научене речи, изрази, фразе и формулације; 
- разуме краће стручне текстове релативно блиске тематике у којима се појављују 

уобичајене речи, изрази, фразе и формулације; 
- разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за домене његових општих 

интересовања; 
- уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме суштинску 

информацију/суштинске информације; 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком, без великог броја стручних израза, и/или праћена употребом визуелних 

елемената; 
- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме краће текстове о уобичајеним темама, појавама и догађајима, уколико у 

њима доминира стандарднојезичка лексика и фреквентне фразе и изрази;  

- у писаним прототипским документима (писмима, проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, репортажама и огласима) проналази и схвата 
релевантне информације;  

- у текстовима познате тематике и блиског садржаја схвата значења непознатих речи 

на основу контекста;  
- разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, стрипови). 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику 

Ученик треба да прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од три до пет минута, на структурисани начин: 

- користи циљни језик као језик комуникације у учионици како са наставником тако 

и са осталим ученицима радећи у пару, групи или пленуму; 

- течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 
- води рутинске дијалоге без већег напора, под условом да саговорник сарађује, 

поставља питања, одговара, размењује мишљење о темама везаним за свакодневицу и 

интересовања; 
- изложи унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему ( из домена 

личног интересовања или струке), истакне значај одређених исказа пригодном гестиком 

и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
- на разложан и једноставан начин пише о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања; 
- у једноставном и везаном тексту опише осећања и реакције; 
- опише детаљно неку особу или неки стварни или измишљени догађај; 



- пише лична писма, електронске поруке и СМС поруке да би тражио или пренео 

информације од тренутне важности; 

- пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 

омладинске послове, основна пословна коресподенција) и попуњава формуларе и 

упитнике.  
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика 
Ученик треба да: 
- у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, препознаје и разуме сличности 

и разлике у погледу културних и свакодневних навика (вербална и невербална 
комуникација), обичаја, менталитета и институција које постоје између наше земље и 

земаља чији језик учи; 

- препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи; 

- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације;  
- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава; 
- препознаје и адекватно реагује на прагматичке функције говорних чинова у циљном 

језику различите од оних у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 

паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

- учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, 
дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже);  

- користи све досад наведене стратегије развоја комуникативних компетенција 
примењујући језик струке у складу са нивоом знања језика и потребама. 

МЕДИЈАЦИЈА 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања 
Ученик треба да у ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) 

који не могу да се споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом 

преводећи: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на страни језик и обрнуто; 

- препричава садржај краћег текста аудио или визуелног записа и краће интеракције; 
- препричава садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

- користи одговарајући компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које 
се јављају, на пример, преводи или преноси садржај уз употребу перифраза, парафраза 
и сл.  

- користи речнике, посебно једнојезичне, за писмено преношење порука уз 
консултације са наставником.  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових граматичких садржаја имајући у 

виду потребу да се знања и вештине ученика, стечени у основној школи: 

- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу за даље учење; 
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без већих грешака (које би 

довеле до забуне или онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно користе 
у комуникацији. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Бројиве и небројиве именице:  



friends, parties; food (beans, cereals, coffee, cheess, etc.), abstract (happiness, time, 

money)  

- Сложенице: acid rain, solar energy, video conferencing 

- Квантификатори: much, many, a lot of, few, a few, little, a little, some, too much, too 

many 

- Неодређени и одређени члан; нулти члан 

Глаголска група 
- Глаголи стања: agree, hate, understand, want, like 

- Модали: should, must, have to; needn’t; can  

- Употреба герунда и инфинитива:  
I hate getting up early; I want to go out;  

I remember posting his birthday card;  

I remember to post his birthday card. 

- Фразални глаголи; cut down, cut off, cut out; get ahead, get about, get away with; come 

across, come back, come up  

- Садашња времена (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect) 

- Прошла времена (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect); конструкција used to 

- Начини изражавања будућности (going to, will - predictions, Present continuous, going 

to for plans and intentions) 

- Пасив основних глаголских времена (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, 

Future Simple) 

- Нулти, први и други кондиционал 

- Индиректни говор: исказне реченице; молбе и наредбе 
Придеви 
- Разлика између boring, bored; interested, interesting 

- Грађење придева од именица: arrogance- arrogant, romanc - romantic, culture- 

cultural 

- Конструкције too good /expensive; not good enough 

Предлози 
- После придева: fond of, good at, disgusted with  

- После глагола: train for, speak to, work for 

- У изразима: go for a ride/swim, on the contrary, in my opinion, in connecttion with  

Комплексне реченице 
- Релативне клаузе: who, that, which 

- Временске клаузе: when, while, until, before, after, as soon as where 

- Узрочне: because, since, as, for 

- Последичне: so that, (in order)to 

- Намерне: so, so... that, such... that 

- Кондиционалне: if, unless 

- Допусне: although, while, whereas 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  



Наглашене личне заменице у служби директног објекта complemento oggetto и 

индиректног објекта complemento di termine 

Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 

Повратне заменице. 
Упитне заменице chi? che?/che cosa? 

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 

Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева 
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima. 

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви: questo, quello 

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione 

Бројеви 
Главни бројеви. Редни бројеви. 

Предлози 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Садашње време (Presente Indicativo)  

Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин за сва лица 
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un 

etto di prosciutto e tre tosette, per favore 

Повратни глаголи 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (Passato Prossimo) правилних и неправилних глагола 
Ho comprato un chilo di pesche. 

Sono andata alla stazione.  

Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Sono dovuto andare dal dentista.  

Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (Condizionale Presente)  

Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  

Футур правилних и неправилних глагола 
Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Имперфекат (Imperfetto) 

C’era una volta un re e viveva in un castello.  

Плусквамперфекат (Trapassato prossimo) 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era già partito. 

Презент конјунктива (Congiuntivo presente) 

Penso che Maria debba studiare di più. 

Прости перфекат (Passato Remoto), творба и основна употреба 
Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. (само 

рецептивно) 

Прилози 



Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за 
одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
ci, ne 

Везници 

Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild - Bilder, Kopf - Köpfe, 

Frau - Frauen), са одговарајућим родом. Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung. 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, 

Tomatensuppe 

Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени: steinreich 

Придевска промена - јака, слаба, мешовита (рецептивно и продуктивно)  

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß - größer, teuer - 

teurer)  

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an  

Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни 

(dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба 
члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner 

Mutter) 

Бројеви 
Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten) 

Предлози  
Предлози са генитивом (Er liest während der Pause), акузативом (Ich bin gegen dich), 

дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). Предлози са дативом или акузатвиом (Er ist in 

der Schule. Sie kommt in die Schule) 

Партикуле 
Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно) Was machstu denn da? Das 

kann ich aber nicht. Sag mal! Wenn ich ihn doch gefragt hätte 

Глаголи  
Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур слабих и јаких глагола. 

Глаголи са предлозима (warten auf, sich interessieren für). Пасив презента и претерита 
(рацептивно и продуктивно). Конјуктив у функцији изражавања жеље, учтиве молбе и 

условљености (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Könnte ich..... Wenn ich ..... 



wäre) Модални и основни модалитети глагола, инфинитивске конструкције (Ich hoffe, 

dich wiederzusehen./Er hat Gelegenheit, viele Sportler kennen zu lernen.) 

Везници и везнички изрази: und, oder, aber; denn, deshalb, trotzdem; weil, wenn, als, 

während, bis, obwohl; двојни везници:weder … noch, sowohl ... als auch, zwar ... aber, 

nicht nur .... sondern auch  

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу  

Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig) 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица 
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене 

реченице (саставне, раставне; субјекатске, предикатске, објекатске, временске итд.) 

Управни и неуправни говор  

Фонетско-фонолошки садржаји и прозодија 
Обнављање и систематизација правила изговора и бележења акцентованих и 

редукованих самогласника о, а, е, я. 

Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: изговор гласова који 

се бележе словима ж, ш, ч, щ, л; изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и 

безвучних сугласника. 
Изговор гласова у групама чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн; изговор и бележење 

сугласничких група - асимилација сугласника по звучности Основни типови 

интонационих конструкција (ИК1, ИК2, ИК3) у оквиру просте и сложене реченице. 
Интонација изјавне и упитне реченице са упитном речју и без ње 
Именице  
Варијанте различитих наставака: локатив на - у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о 

крае/на краю; номинатив множине на - а, - я, - ья, - е: города, учителя, деревья, 

граждане  

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална 
припадност  
Промена именица на - ия, - ие, - мя: история, здание, время 

Основно значење и функција појединих падежа 
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы (рецептивно).  

Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе (рецептивно) 

Руска презимена на - ов, - ев: Петров, Фадеев и сл. 

Обнављање и систематизација основних именичких промена  
Заменице 
Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой 

Неодређене заменице: кто- то, что- то, кто- нибудь, что- нибудь, некто, нечто, 

некоторый 

Придеви  
Поређење придева: компаратив придева типа: старший, младший; прост облик 

суперлатива: ближайший, ростейший, худший  

Присвојни придеви на - ов, - ев, - ин, 

- ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский  

Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, здешний 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика: больной чем, 

готовый к чему, способный к чему и сл. 

Бројеви  



Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5-20 и 30, 40, 90, 100, 500-900, 1000 и 

њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине и времена с 
предлозима: с - до, с - по, от - до, к итд.  

Редни бројеви: первый, второй, пятый, десятый  

Исказивање времена на сату у разговорном и службеном стилу 

Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна 

парта, две (три, четыре) парты, пятьпарт; один год, два (три, четыре) года, пять 

лет  

Спојеви са именицом год у конструкцијама: два, три... года тому назад, пять, 

шесть... лет тому назад, за десять лет и сл. 

Четири рачунске радње (рецептивно)  

Глаголи 
Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида 

помоћу префикса, суфикса и основе 
Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система глаголских 

времена: Анна (Вова) читает… вчера читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет 

читать Мила (Толя)...я прочитала (я прочитал)... я прочитаю...ты прочитаешь  

Потенцијал - грађење и употреба  
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање у оба 

правца; обнављање и активирање глагола кретања обрађених у основној школи: идти - 

ходить, ехать - ездить, бежать - бегать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - 

носить, вести - водить, везти - возить; рецептивно усвајање нових (мање 

фреквентних) глагола кретања: гнать - гонять, ползти - ползать, катить - катать, 

тащить - таскать  

Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним значењима: снег идёт; дождь 

идёт; часы идут; костюм тебе идёт; идёт интересный фильм; часы хорошо ходят и 

сл.  

Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Дай мне игу! Давайте повторим! 

Подумайте об этом! Сядьте! Пошли! Смотри не опоздай! По газонам не ходить! К 

вечеру вы это напишите! 

Глаголски прилози (рецептивно) 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика: поздравить кого 

с чем, поблагодарить кого за что, пожертвовать кем- чем, напоминать о ком- чём, 

интересоваться кем- чем, привыкнуть к чему, следить за кем- чем итд. 

Прилози  
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и количину. Поређење 

прилога - грађење и употреба 
Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик: для 

с генитивом, из- за с генитивом, у одредби одвајања од места и узрока, из- под с 
генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с 
дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл; предлог с са генитивом и 

инструменталом 

Везници  
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним 

реченицама: а, да, и, но, или, если, пока, что, почему, потому, что, так как, перед тем 

как, несмотря на то что итд. 

Реченични модели  
Реченичне моделе који су програмом предвиђени и обрађени у основној школи 

неопходно је систематично обнављати и даље примењивати у средњој школи у 



различитим варијацијама и комбинацијама. При томе тежити да се уочавају сличности 

и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду 

посебну пажњу треба посветити различитим врстама и типовима вежби, пре свега, 
реченичним моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање 
следећих односа:  

- субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом - копуле: быть, стать, являться  

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение является спорным.  

- одсуство копуле 
Его брат токарь по металу./ Она сегодня весёлая./ Он сильнее всех. 

- објекатски односи 

- са директним објектом 

Мы купили новый учебник./ Я не получил ответа./ Ученик не решил задачи. 

- индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь./ Я взял эту книгу у товарища./ Ученики писали о 

зиме.  

- зависном реченицом 

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам. / Олег написал, что в Москве 

стоит хорошая погода.  

- просторни односи 

Реченице са одредбом 

- израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой)./ Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

- израженом зависним падежом 

Машина появилась из- за угла. / Саша сидит за первой партой./ Мы долго гуляли по 

городу. 

- временски односи  

Реченице са одредбом 

- изражене прилогом 

Саша шёл впереди./ Книга стоит на полке./ Я пришёл раньше тебя.  

- израженом зависним падежом 

Они вернулись к вечеру (к шести часам)./ Я сегодня работал с пяти до семи часов./ 

Мы дружим с детства. 

- начински односи  

Реченице са одредбом изражене прилогом 

Миша странно ведёт себя. / Он хорошо говорит по- русски./ Он пишет более 

красиво, чем ты./ Она поёт красивее всех. 

- узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни./ Я опоздал на урок из- за тебя./ Несмотря на плохую 

погоду мы пошли гулять.  

- атрибутивни односи 

Реченице са атрибутом 

- у суперлативу 

А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом. 

- у зависном падежу 

Я забыл тетрадь по русскому языку./ Это мой товарищ по школе.  

Ортографија 
Подела речи на слогове  



Писање великих и малих слова 
Писање префикса 
Интерпункција руске реченице у поређењу с матерњим језиком 

Творба речи 
Најчешћи руски префикси и суфикси: без- , бес- , вы- , из- , со- , при- , пере- , про- ; - 

ация, - ение, - ик, - ист, - ка, - онок, - тель, - щик  

Лексикографија 
Структура двојезичних, пре свега, школских (дидактичких) речника и овладавање 

техником служења њима. Вежбе за коришћење речника. Налажење општестручнe 

лексике у речнику повезане са општестручном тематиком предвиђеном за наставу 

руског језика у средњим стручним школама  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; 

присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа -

fromage de brebis, натписа на продавницама и установама - boulangerie, banquе, назива 
рубрика у штампаним медијима - faits divers, на знаковима упозорења - еntrée interdite; 

испред именице у позицији атрибута: il est boulanger и слично) 

- род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, 

beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места: un 

grand homme/un homme grand; un brave homme/un homme brave; поређење придева  
- заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за 

директни и за индиректни објекат; показне и присвојне; упитне и неодређене 
Глаголска група 
- глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски 

футур, блиска прошлост, радња у току être en train de ...; il faut que, je veux que, 

j’aimerais que праћени презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu racontes 

ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ 

que tu saches/ que tu écrives; презент и перфект кондиционала: Si mes parents me 

laissaient partir, je viendrais avec toi !Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив 

(рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur; sois sage! 

- партицип презента и герундив; 

- фреквентни униперсонални глаголи и конструкције 
Предлози 
- најчешћи предлози; предложни изрази par rapport à, à côté de, au lieu de, à l’occasion 

de, à l’aide de; malgré  

- контраховање члана и предлога  
Прилози 
- за место, за време, за начин, за количину 

- alors - за исказивање последице 
- прилошки израз quand même - за исказивање концесије  
- место прилога 
- прилошке заменице en и y 

Модалитети и форме реченице 
- декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет 
- афирмација и негација; актив и пасив 

- реченице са презентативима 
- наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que 



Основни типови сложених реченица 
- координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire 

- зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са 
везницима/везничким изразима comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins 

... que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant 

de+инфинитив, chaque fois que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима 
parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са везницима bien que и 

alors que; финалне са везницима pour que/pour+инфинитив и afin que/afin 

de+инфинитив; хипотетичне са везником si (вероватни, могући и иреални потенцијал); 

реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton examen); 

слагање времена у објекатским реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група  
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, 

неодређени детерминативи  

(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима 
Tráeme algún libro de García Márquez. 

Todas las mañanas, todo el mundo… 

Un muchacho cualquiera… 

Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева  
muchacho/muchacha 

actor/actriz 

trabajador/trabajadora 

generoso/generosa 

као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода  
violinista, cantante, interesante, verde… 

Глаголска група 
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати 

и препознавати у тексту. 

Облици субјунктива: презент  
( изражавање жеља, осећања, мишљења, вероватноће) 
Слагање партиципа са субјектом и пасивним конструкцијама. 
Питања са упитним речима 
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. 

Индиректна питања 
¿ Sabes si ha llegado ? 

Pregúntale si ha cogido la tarjeta. 

Yo te pregundo que has comprado. 

Негација 
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco. 

¿ Ha venido alguien ? - No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido. 

No me gusta esta película. - A mí tambien. 

Хипотетичне реченице ( први тип) 
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa. 

Казивање жеље, воље, намере 
- инфинитивом 

- субјунктивом 



Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conozcas a mi hermana mayor. Hay 

que luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos… ¿ Qué quieren 

Ustedes que haga ? El trabaja mucho para que sus hijos tengan una vida major 

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу  
Un hombre grande / Un gran hombre. 

Казивање времена и одредбе за време 
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, 

cuando, hace…, dentro de… 

Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 

¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje. 

El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta minutos… regresa dentro de una 

hora… 

Поређење 
Más que, menos que, el/la más, tan…como, 

Este libro es el más interesante que he leído. Su última película no es tan interesante como 

la del año pasado. 

Одредбе за начин 
Прилози на -mente и прилочке конструкције 
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado. 

Изрази за меру и количину 
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos… 

¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? - Más o menos, treinta. 

Сложене реченице: 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees ( estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen. 

б) зависна реченица у субјунктиву 

Употреба субјунктива презента  
( временске и финалне реченице). 
Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aquí. 

Ортографија 
Интерпункција - основна правила ( са акцентом на облике који не постоје у српском 

језику). 

Писање великог слова. 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 
Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
порђења у односу на сопсвену стварност; 

- упознају стручну лексику која је неопходна за читање и разумевање лакших 

текстова из домена струке и и који омогућавају праћење иновација; 



- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 
наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности; 

у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

(за образовне профиле у четворогодишњем трајању са недељним фондом часова 3) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја четвртог разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада 

први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а 
други страни језик до нивоа А2+ код продуктивних вештина (говор и писање), односно 

Б1 уколико се ради о рецептивним вештинама (слушање и читање). 
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

средње школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са 

интересовањима ученика, актуелним збивањима у свету и потребама струке.  
Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
Свет рада (перспективе и образовни системи);  

Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
Интересантне животне приче и догађаји; 

Живи свет и заштита човекове околине; 
Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
Медији и комуникација; 
Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 



Потрошачко друштво; 

Спортови и спортске манифестације; 
Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни 

језик; 

Европа и заједнички живот народа; 
Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго). 

Језик струке (адекватни стручни текстови, пословна коресподенција, огласи, шеме, 
формулари, извештаји и др.) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежеме, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  



- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 
сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 

преслушавати више пута;  
- катерогије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 



Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 
догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 

- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 
парафразирање, есеји, личне белешке); 

- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким култруним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 



Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних модела и комуникативних узуса сопствене 
говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у 

зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура 
које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 



граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањењем 

претходно усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. 
Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

I РАЗРЕД 

- девета година учења - 
(3 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 
Ученик треба да: 
- реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу 

(говор наставника и другова, аудио и визуелни материјали у настави), учествујући у 

интеракцији са наставником и другим ученицима, спонтано или уз њихову помоћ; 

- разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз 
отежавајуће околности природне комуникације и специфичности говорне ситуације 
(бука на улици, интервју лицем у лице, телефонским путем или путем скајпа итд.); 

- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- уз евентуалну претходну припрему, прати краћа излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

- разуме једноставнија упутства за употребу одређених средстава или предмета без 
много стручних елемената;  

- разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи стандардни говор, разговетан изговор и нешто спорији 

ритам излагања;  
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије информативног 

карактера (документарци, интервјуи, дискусије) у којима се обрађују релативно блиске 
теме, претежно се ослањајући на визуелне елементе;  



- може да прати говорни исказ у којем доминирају стандардни језички елементи, уз 
понављање, појашњавање и преформулацију одређених делова;  

- разуме информације које добија у свакодневним комуникативним ситуацијама о 

релативно познатим и блиским садржајима из свакодневног приватног живота;  
- разуме главни садржај појединачних исказа већег броја говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене информација или тражења и добијања упутства;  
- уз евентуалну помоћ разуме саговорнике у већини ситуација везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, путовања, организовања слободног времена, уколико се 
говори јасно и разговетно;  

- после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 5-

7 минута у зависности од степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у вези 

са: 
врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на радију и телевизији, разговори у продавници и друго; 

бројем саговорника, њиховим међусобним односом и намерама; 
општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе; 
- после другог и по потреби наредних слушања (уколико је у питању аудио или 

аудио- визуелни запис): 
провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, намере и међусобне односе саговорника; 
разуме битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања; 
покушава да схвати елементе које није у потпуности разумео примењујући стратегије 

адекватне ситуацији у којој се налази и проверава исправност својих закључака; 
реконструише непознато на основу контекста и да запамти, репродукује и 

контекстуализује у складу са општим знањима и искуствима кључне елементе поруке. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
- разликује најучесталије врсте текстова, познаје њихову стандардну структуру и 

разуме њихову сврху и улогу; 

- разуме краће текстове о конкретним и свакодневним темама у којима се појављују 

уобичајене и научене речи, изрази, фразе и формулације; 
- разуме краће стручне текстове релативно блиске тематике у којима се појављују 

уобичајене речи, изрази, фразе и формулације; 
- разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за домене његових општих 

интересовања; 
- уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме суштинску 

информацију/суштинске информације; 
- уз евентуалну претходну припрему или додатна објашњења разуме општи садржај, 

основну поруку и релевантне делове информативних текстова, разуме описе осећања, 
жеља, потреба у личним порукама (писмима, електронској кореспонденцији, СМС 

порукама); 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком, без великог броја стручних израза, и/или праћена употребом визуелних 

елемената; 
- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 



- разуме краће текстове о уобичајеним темама, појавама и догађајима, уколико у 

њима доминира стандарднојезичка лексика и фреквентне фразе и изрази;  

- у писаним прототипским документима (писмима, проспектима) и другим 

текстовима (новинским вестима, репортажама и огласима) проналази и схвата 
релевантне информације;  

- препознаје основну нит аргументације у једноставнијим текстовима овог типа (нпр. 

новинским колумнама или писмима читалаца);  
- у текстовима познате тематике и блиског садржаја схвата значења непознатих речи 

на основу контекста;  
- разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, стрипови). 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику 

Ученик треба да прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од три до пет минута, на структурисани начин: 

- користи циљни језик као језик комуникације у учионици како са наставником тако 

и са осталим ученицима радећи у пару, групи или пленуму; 

- течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 
- изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са 

програмом и предвиђеним темама; 
- води рутинске дијалоге без већег напора, под условом да саговорник сарађује, 

поставља питања, одговара, размењује мишљење о темама везаним за свакодневицу и 

интересовања; 
- опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или филма преносећи своје утиске и 

мишљења; 
- изложи унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему ( из домена 

личног интересовања или струке), истакне значај одређених исказа пригодном гестиком 

и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
- на разложан и једноставан начин пише о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања; 
- у једноставном и везаном тексту опише осећања и реакције; 
- опише детаљно неку особу или неки стварни или измишљени догађај; 
- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације од 

тренутне важности; 

- направи краћи резиме на основу прочитаних/ преслушаних текстова о блиским 

темама, о томе напише извештај и изнесе сопствено мишљење;  
- прими и напише једноставну поруку саопштавајући на прегледан начин оно што 

сматра битним; 

- пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 

омладинске послове, основна пословна кореспонденција и попуњава формуларе и 

упитнике;  
- пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу.  

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика 



Ученик треба да: 
- у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, препознаје и разуме сличности 

и разлике у погледу културних и свакодневних навика (вербална и невербална 
комуникација), обичаја, менталитета и институција које постоје између наше земље и 

земаља чији језик учи; 

- препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи; 

- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације;  
- препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава; 
- препознаје и адекватно реагује на прагматичке функције говорних чинова у циљном 

језику различите од оних у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 

паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

- учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, 
дискусије на блогу или форуму, дрштвене мреже);  

- користи све досад наведене стратегије развоја комуникативних компетенција 
примењујући језик струке у складу са нивоом знања језика и потребама. 

МЕДИЈАЦИЈА 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања 
Ученик треба да у ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) 

који не могу да се споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом 

преводећи: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на страни језик и обрнуто; 

- писмено преноси поруке додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- препричава садржај краћег текста аудио или визуелног записа и краће интеракције; 
- препричава садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

- користи одговарајући компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које 
се јављају, на пример, преводи или преноси садржај уз употребу перифраза, парафраза 
и сл.  

- користи речнике, посебно једнојезичне, за писмено преношење порука уз 
консултације са наставником.  

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
У првом разреду средње школе уводи се мало нових граматичких садржаја имајући у 

виду потребу да се знања и вештине ученика, стечени у основној школи: 

- освесте и систематизују, тако да представљају чврсту основу за даље учење; 
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без већих грешака (које би 

довеле до забуне или онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно користе 
у комуникацији 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Бројиве и небројиве именице:  
friends, parties; food (beans, cereals, coffee, cheess, etc.), abstract (happiness, time, 

money)  

- Сложенице: acid rain, solar energy, video conferencing 

- Квантификатори: much, many, a lot of, few, a few, little, a little, some, too much, too 

many 

- Неодређени и одређени члан; нулти члан 

Глаголска група 
- Глаголи стања: agree, hate, understand, want, like 



- Модали: should, must, have to; needn’t; can  

- Употреба герунда и инфинитива:  
I hate getting up early; I want to go out;  

I remember posting his birthday card;  

I remember to post his birthday card. 

- Фразални глаголи; cut down, cut off, cut out; get ahead, get about, get away with; come 

across, come back, come up  

- Садашња времена (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect) 

- Прошла времена (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect); конструкција used to 

- Начини изражавања будућности (going to, will - predictions, Present continuous, going 

to for plans and intentions) 

- Пасив основних глаголских времена (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, 

Future Simple) 

- Нулти, први и други кондиционал 

- Индиректни говор: исказне реченице; молбе и наредбе 
Придеви 
- Разлика између boring, bored; interested, interesting 

- Грађење придева од именица: arrogance- arrogant, romanc - romantic, culture- 

cultural 

- Конструкције too good /expensive; not good enough 

Предлози 
- После придева: fond of, good at, disgusted with  

- После глагола: train for, speak to, work for 

- У изразима: go for a ride/swim, on the contrary, in my opinion, in connecttion with  

Комплексне реченице 
- Релативне клаузе: who, that, which 

- Временске клаузе: when, while, until, before, after, as soon as where 

- Узрочне: because, since, as, for 

- Последичне: so that, (in order)to 

- Намерне: so, so... that, such... that 

- Кондиционалне: if, unless 

- Допусне: although, while, whereas 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта complemento oggetto и 

индиректног објекта complemento di termine 

Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 

Повратне заменице. 
Упитне заменице chi? che?/che cosa? 

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 



Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 

Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева 
Апсолутни суперлатив Maria è bellisima. 

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви: questo, quello 

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione 

Бројеви 
Главни бројеви. Редни бројеви. 

Предлози 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Садашње време (Presente Indicativo)  

Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин за сва лица 
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un 

etto di prosciutto e tre tosette, per favore 

Повратни глаголи 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (Passato Prossimo) правилних и неправилних глагола 
Ho comprato un chilo di pesche. 

Sono andata alla stazione.  

Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Sono dovuto andare dal dentista.  

Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (Condizionale Presente)  

Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  

Футур правилних и неправилних глагола 
Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Имперфекат (Imperfetto) 

C’era una volta un re e viveva in un castello.  

Плусквамперфекат (Trapassato prossimo) 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era già partito. 

Презент конјунктива (Congiuntivo presente) 

Penso che Maria debba studiare di più. 

Прости перфекат (Passato Remoto), творба и основна употреба 
Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. (само 

рецептивно) 

Прилози 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
ci, ne 

Везници 

Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 



Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild - Bilder, Kopf - Köpfe, 

Frau - Frauen), са одговарајућим родом. Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung. 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, 

Tomatensuppe 

Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени: steinreich 

Придевска промена - јака, слаба, мешовита (рецептивно и продуктивно)  

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß - größer, teuer - 

teurer)  

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an  

Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни 

(dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба 
члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner 

Mutter) 

Бројеви 
Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten) 

Предлози  
Предлози са генитивом (Er liest während der Pause), акузативом (Ich bin gegen dich), 

дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). Предлози са дативом или акузатвиом (Er ist in 

der Schule. Sie kommt in die Schule)  

Партикуле 
Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно) Was machstu denn da? Das 

kann ich aber nicht. Sag mal! Wenn ich ihn doch gefragt hätte 

Глаголи  
Глаголска времена: презент, претерит, перфект и футур слабих и јаких глагола. 

Глаголи са предлозима (warten auf, sich interessieren für). Пасив презента и претерита 
(рацептивно и продуктивно). Конјуктив у функцији изражавања жеље, учтиве молбе и 

условљености (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Könnte ich..... Wenn ich ..... 

wäre) Модални и основни модалитети глагола, инфинитивске конструкције (Ich hoffe, 

dich wiederzusehen./Er hat Gelegenheit, viele Sportler kennen zu lernen.) 

Везници и везнички изрази: und, oder, aber; denn, deshalb, trotzdem; weil, wenn, als, 

während, bis, obwohl; двојни везници: weder … noch, sowohl ... als auch, zwar ... aber, 

nicht nur .... sondern auch  

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу  

Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig) 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица 



Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене 
реченице (саставне, раставне; субјекатске, предикатске, објекатске, временске итд.) 

Управни и неуправни говор  

Фонетско-фонолошки садржаји и прозодија 
Обнављање и систематизација правила изговора и бележења акцентованих и 

редукованих самогласника о, а, е, я. 

Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: изговор гласова који 

се бележе словима ж, ш, ч, щ, л; изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и 

безвучних сугласника 
Изговор гласова у групама чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн; изговор и бележење 

сугласничких група - асимилација сугласника по звучности Основни типови 

интонационих конструкција (ИК1, ИК2, ИК3) у оквиру просте и сложене реченице . 
Интонација изјавне и упитне реченице са упитном речју и без ње 
Именице  
Варијанте различитих наставака: локатив на - у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о 

крае/на краю; номинатив множине на - а, - я, - ья, - е: города, учителя, деревья, 

граждане  

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална 
припадност  
Промена именица на - ия, - ие, - мя: история, здание, время 

Основно значење и функција појединих падежа 
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы (рецептивно).  

Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе (рецептивно) 

Руска презимена на - ов, - ев: Петров, Фадеев и сл. 

Обнављање и систематизација основних именичких промена  
Заменице 
Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой 

Неодређене заменице: кто- то, что- то, кто- нибудь, что- нибудь, некто, нечто, 

некоторый 

Придеви 
Поређење придева: компаратив придева типа: старший, младший; прост облик 

суперлатива: ближайший, ростейший, худший  

Присвојни придеви на - ов, - ев, - ин, 

- ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский  

Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, здешний 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика: больной чем, 

готовый к чему, способный к чему и сл. 

Бројеви  
Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5-20 и 30, 40, 90, 100, 500-900, 1000 и 

њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине и времена с 
предлозима: с - до, с - по, от - до, к итд.  

Редни бројеви: первый, второй, пятый, десятый  

Исказивање времена на сату у разговорном и службеном стилу 

Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна 

парта, две (три, четыре) парты, пятьпарт; один год, два (три, четыре) года, пять 

лет  

Спојеви са именицом год у конструкцијама: два, три... года тому назад, пять, 

шесть... лет тому назад, за десять лет и сл. 

Четири рачунске радње (рецептивно)  

Глаголи 



Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида 
помоћу префикса, суфикса и основе 
Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система глаголских 

времена: Анна (Вова) читает… вчера читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет 

читать Мила (Толя)...я прочитала (я прочитал)... я прочитаю...ты прочитаешь  

Потенцијал - грађење и употреба  
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање у оба 

правца; обнављање и активирање глагола кретања обрађених у основној школи: идти - 

ходить, ехать - ездить, бежать - бегать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - 

носить, вести - водить, везти - возить; рецептивно усвајање нових (мање 

фреквентних) глагола кретања: гнать - гонять, ползти - ползать, катить - катать, 

тащить - таскать  

Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним значењима: снег идёт; дождь 

идёт; часы идут; костюм тебе идёт; идёт интересный фильм; часы хорошо ходят и 

сл.  

Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Дай мне игу! Давайте повторим! 

Подумайте об этом! Сядьте! Пошли! Смотри не опоздай! По газонам не ходить! К 

вечеру вы это напишите! 

Глаголски прилози (рецептивно) 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика: поздравить кого 

с чем, поблагодарить кого за что, пожертвовать кем- чем, напоминать о ком- чём, 

интересоваться кем- чем, привыкнуть к чему, следить за кем- чем итд. 

Прилози  
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и количину. Поређење 

прилога - грађење и употреба 
Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик: для 

с генитивом, из- за с генитивом, у одредби одвајања од места и узрока, из- под с 
генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с 
дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл; предлог с са генитивом и 

инструменталом 

Везници  
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним 

реченицама: а, да, и, но, или, если, пока, что, почему, потому, что, так как, перед тем 

как, несмотря на то что итд. 

Реченични модели  
Реченичне моделе који су програмом редвиђени и обрађени у основној школи 

неопходно је систематично обнављати и даље примењивати у средњој школи у 

различитим варијацијама и комбинацијама. При томе тежити да се уочавају сличности 

и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду 

посебну пажњу треба посветити различитим врстама и типовима вежби, пре свега, 
реченичним моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање 
следећих односа:  

- субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом - копуле: быть, стать, являться  

Его отец был врачом, а он станет инженером. 

Это утверждение является спорным.  

- одсуство копуле 
Его брат токарь по металу./ Она сегодня весёлая./ Он сильнее всех. 

- објекатски односи 



- са директним објектом 

Мы купили новый учебник./ Я не получил ответа./ Ученик не решил задачи. 

- индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь./ Я взял эту книгу у товарища./ Ученики писали о 

зиме.  

- зависном реченицом 

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам. / Олег написал, что в Москве 

стоит хорошая погода.  

- просторни односи 

Реченице са одредбом 

- израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой)./ Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

- израженом зависним падежом 

Машина появилась из- за угла. / Саша сидит за первой партой./ Мы долго гуляли по 

городу. 

- временски односи  

Реченице са одредбом 

- изражене прилогом 

Саша шёл впереди./ Книга стоит на полке./ Я пришёл раньше тебя.  

- израженом зависним падежом 

Они вернулись к вечеру (к шести часам)./ Я сегодня работал с пяти до семи часов./ 

Мы дружим с детства. 

- начински односи  

Реченице са одредбом изражене прилогом 

Миша странно ведёт себя. / Он хорошо говорит по- русски./ Он пишет более 

красиво, чем ты./ Она поёт красивее всех. 

- узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни./ Я опоздал на урок из- за тебя./ Несмотря на плохую 

погоду мы пошли гулять.  

- атрибутивни односи 

Реченице са атрибутом 

- у суперлативу 

А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом. 

- у зависном падежу 

Я забыл тетрадь по русскому языку./ Это мой товарищ по школе.  

Ортографија 
Подела речи на слогове  
Писање великих и малих слова 
Писање префикса 
Интерпункција руске реченице у поређењу с матерњим језиком 

Творба речи 
Најчешћи руски префикси и суфикси: без- , бес- , вы- , из- , со- , при- , пере- , про- ; - 

ация, - ение, - ик, - ист, - ка, - онок, - тель,  

- щик  

Лексикографија 
Структура двојезичних, пре свега, школских (дидактичких) речника и овладавање 

техником служења њима. Вежбе за коришћење речника. Налажење општестручнe 

лексике у речнику повезане са општестручном тематиком предвиђеном за наставу 

руског језика у средњим стручним школама  



ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; 

присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа -

fromage de brebis, натписа на продавницама и установама - boulangerie, banquе, назива 
рубрика у штампаним медијима - faits divers, на знаковима упозорења - еntrée interdite; 

испред именице у позицији атрибута: il est boulanger и слично) 

- род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, 

beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места: un 

grand homme/un homme grand; un brave homme/un homme brave; поређење придева  
- заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за 

директни и за индиректни објекат; показне и присвојне; упитне и неодређене 
Глаголска група 
- глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, 

плусквамперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски 

футур, блиска прошлост, радња у току être en train de ...; il faut que, je veux que, 

j’aimerais que праћени презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu racontes 

ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ 

que tu saches/ que tu écrives; презент и перфект кондиционала: Si mes parents me 

laissaient partir, je viendrais avec toi !Si j’avais su, je serais venue plus tôt; императив 

(рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur; sois sage! 

- партицип презента и герундив; 

- фреквентни униперсонални глаголи и конструкције 
Предлози 
- најчешћи предлози; предложни изрази par rapport à, à côté de, au lieu de, à l’occasion 

de, à l’aide de; malgré  

- контраховање члана и предлога  
Прилози 
- за место, за време, за начин, за количину 

- alors - за исказивање последице 
- прилошки израз quand même - за исказивање концесије  
- место прилога 
- прилошке заменице en и y 

Модалитети и форме реченице 
- декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет 
- афирмација и негација; актив и пасив 

- реченице са презентативима 
- наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui и c’est ... que 

Основни типови сложених реченица 
- координиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и прилозима/прилошким 

изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par conséquent, au contraire 

- зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и dont; компаративне са 
везницима/везничким изразима comme, autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins 

... que; временске са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant 

de+инфинитив, chaque fois que, pendant que, après que, depuis que; узрочне са везницима 
parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и опозитивне са везницима bien que и 

alors que; финалне са везницима pour que/pour+инфинитив и afin que/afin 

de+инфинитив; хипотетичне са везником si (вероватни, могући и иреални потенцијал); 



реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu réussiras ton examen); 

слагање времена у објекатским реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група  
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, 

неодређени детерминативи  

(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима 
Tráeme algún libro de García Márquez. 

Todas las mañanas, todo el mundo… 

Un muchacho cualquiera… 

Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева  
muchacho/muchacha 

actor/actriz 

trabajador/trabajadora 

generoso/generosa 

као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода  
violinista, cantante, interesante, verde… 

Глаголска група 
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати 

и препознавати у тексту. 

Облици субјунктива: презент  
(изражавање жеља, осећања, мишљења, вероватноће) 
Слагање партиципа са субјектом и пасивним конструкцијама. 
Питања са упитним речима 
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. 

Индиректна питања 
¿ Sabes si ha llegado ? 

Pregúntale si ha cogido la tarjeta. 

Yo te pregundo que has comprado. 

Негација 
Nada, nadie, ningun ( o/a ), nunca, tampoco. 

¿ Ha venido alguien ? - No, no ha venido nadie./ Nadie ha venido. 

No me gusta esta película. - A mí tambien. 

Хипотетичне реченице ( први тип) 
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa. 

Казивање жеље, воље, намере 
- инфинитивом 

- субјунктивом 

Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conozcas a mi hermana mayor. Hay 

que luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos… ¿ Qué quieren 

Ustedes que haga ? El trabaja mucho para que sus hijos tengan una vida major 

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу  
Un hombre grande / Un gran hombre. 

Казивање времена и одредбе за време 
Дани у недељи, mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, 

cuando, hace…, dentro de… 

Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 

¿ Cuándo lo viste ? Lo vi cuando regresé de viaje. 

El lunes que viene, El domingo pasado, Salió hacetreinta minutos… regresa dentro de una 

hora… 



Поређење 
Más que, menos que, el/la más, tan…como, 

Este libro es el más interesante que he leído. Su última película no es tan interesante como 

la del año pasado. 

Одредбе за начин 
Прилози на -mente и прилочке конструкције 
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado. 

Изрази за меру и количину 
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos… 

¿ Cuántos estudiantes han visto este programa ? - Más o menos, treinta. 

Сложене реченице: 

а) зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿ Crees ( estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen. 

б) зависна реченица у субјунктиву 

Употреба субјунктива презента  
( временске и финалне реченице). 
Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aquí. 

Ортографија 
Интерпункција - основна правила ( са акцентом на облике који не постоје у српском 

језику). 

Писање великог слова. 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 
Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
порђења у односу на сопсвену стварност; 

- упознају стручну лексику која је неопходна за читање и разумевање лакших 

текстова из домена струке и и који омогућавају праћење иновација; 
- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 
наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности; 

- у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

СТРАНИ ЈЕЗИК  

(за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем образовању) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 



Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја трећег разреда средње стручне школе у трогодишњем трајању 

ученик/ученица треба да савлада страни језик до нивоа Б1, односно Б1+ уколико се 
ради о енглеском језику. 

До краја четвртог разреда средње стручне школе у четворогодишњем трајању 

ученик/ученица треба да савлада страни језик (девета, десета, једанаеста и дванаеста 
година учења) до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, односно 

страни језик (пета, шеста, седма и осма година учења) до нивоа А2+ код продуктивних 

вештина (говор и писање), односно Б1 уколико се ради о рецептивним вештинама 
(слушање и читање). 
Напомена: 
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће 

рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се 
за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да 
буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, 

Б1+ продуктивно; А2+ рецептивно, А2 продуктивно, итд.) 

Задаци наставе страног језика су да учениици: 

- буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
порђења у односу на сопсвену стварност; 

- упознају текстове из књижевности одређеног језика који су погодни за тумачење на 
страном језику и који омогућавају интерактивне процесе; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 



наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности; 

- у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва три разреда средње 

школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима 

ученика и актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго). 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва три разреда. 

Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, језичких 

структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 



- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежеме, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- рзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 

преслушавати више пута;  
- катерогије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 



- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 

- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 
парафразирање, есеји, личне белешке); 

- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 



- јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким култруним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разлликама између културних модела и комуникативних узуса 
сопствене говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 
у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената кулутре/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других културак 

које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 



интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сосптвено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањењем 

претходно усвојених елемената, надоградђују се сложеније граматичке структуре. 
Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

I РАЗРЕД 

- пета година учења - 
(2 часа недељно, 72 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 
Ученик треба да: 



уз евенутуалну помоћ наставника адекватно реагује на усмене поруке у вези са 
активностима на часу (говор наставника и другова, аудио и aудио- визуелни материјали 

у настави); 

разуме једноставне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз отежавајуће 
околности природне комуникације и специфичности говорне ситуације (шум у 

комуникацији, нејасна артикулација, одсуство визуелног контакта итд.); 

ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује кључне елементе поруке; 
после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања до 3 

минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, износи претпоставке у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. објава преко разгласа, интервју, рекламе и 

друго; 

- бројем саговорника, њиховим међусобним односом и намерама;  
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију и др.); 

- после другог и по потреби додатних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно изнесене претпоставке које се односе на врсту и садржај 

усменог текста; 
- разуме кључне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања; 
- увиђа елементе које није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

објашњења; 
- разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова, разуме тему и 

једноставније делове популарних и актуелних музичких композиција. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
- разуме краће текстове (дужине до 120 речи) о конкретним, блиским и свакодневним 

темама, ослањајући се на препознавање имена, фреквентних интернационализама, 
позајмљеница и познатих речи и фраза из других страних језика;  

- разуме општи садржај кратких аутентичних, адаптираних и уџбеничких текстова у 

којима преовлађују познате речи и изрази; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима (знаци, натписи за 
оријентацију, плакати, дигитални и други натписи); 

- разуме краћу личну поруку упућену у сврху креспонденције - разгледницу, писмо, 

СМС или неку другу електронску поруку, електронско писмо;  

- разуме општи садржај и основну поруку и обавештење из краћег информативног 
текста: новинске вести, репортаже, интервјуа, графикона, статистике у циљу глобалног 

разумевања; 

- пронађе, издвоји и разуме одређену релеватну или тражену информацију унутар 

препознатљиве и специфичне врсте текста који садржи већи број различитих 

информација - нпр. временску прогнозу за одређено подручје, податке у малим 

огласима, проспектима, брошурама, јеловнику, реду вожње, плану града, ТВ програму 

и сл. у циљу селективног разумевања; 

- разуме кратка и једноставна упутства и савете о начину понашања, употреби 

одређених предмета и апарата уколико су писана једноставним језиком и/или праћена 
одређеним визуелним елементима у циљу детаљног разумевања; 



- разуме кратке литерарне форме уколико садрже свакодневне и већим делом познате 
речи, фразе и изразе - конкретну поезију, ангегдоте, стрипове у циљу естетског 

читања. 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику 

Ученик треба да: 
- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном 

намером и са степеном формалности говорне ситуације; 
- уз евентуалну помоћ наставника користи циљни језик као језик комуникације у 

учионици како са наставником тако и са осталим ученицима и ученицама (радећи у 

пару, групи или пленуму); 

- поред информација о себи и свом окружењу описује у неколико реченица познату 

радњу, место, доживљај или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 

користећи познате језичке (лексику и морфосинтаксичке структуре) и нејезичке 
(мимика, гестика, прозодија) елементе;  

- саопштава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке 
елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

- у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове 
(допадање/недопадање итд.), користећи познате језичке елементе;  

- ступа у кратке разговоре, под условом да саговорник сарађује; 
- води рутинске дијалоге без напора, размењује мисли и информације у вези са 

својим окружењем и породицом у свакодневним ситуацијама; 
- са припремом или без ње укратко представља резултате самосталног истраживања 

рада на одређену тему у пару или групи;  

- интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
- пише повезане реченице о неким темама из ученикове свакодневнице и окружења; 
- пише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме претходних дешавања или 

активности из личног искуства користећи фреквентне речи и фразе прилагођене 
комуникативној ситуацији; 

- пише једноставне повезане реченице о породици, свом окружењу и 

интересовањима; 
- пише веома кратке формалне и неформалне текстове (до 80 речи) користећи 

стандардне и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, 
порука); 

- пише кратке и једноставне белешке у вези са тренутним потребама и плановима 
(списак за куповину, поруке, списак обавеза, записник);  

- пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у размени на друштвеним 

мрежама. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика 
Ученик треба да: 
- у оквиру свог интересовања, знања и искуства, препознаје и разуме сличности и 

разлике у погледу културних и свакодневних навика, обичаја, менталитета и 

институција које постоје између наше земље и земаља чији језик учи; 



- препознаје и разуме културолошки спецификована својства вербалне и невербалне 
комуникације; 

- препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи; 

- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 
знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава; 
- препознаје и адекватно реагује на прагматичке функције говорних чинова у циљном 

језику различите од оних у Л1 (степен формалности, љубазности, као и 

паралингвистичка средства: гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 

- учествује у различитим видовима модерне комуникације (електронске поруке, СМС 

поруке, дискусије на блогу или форуму, дрштвене мреже); 
- користи све досад наведене стратегије развоја комуникативних компетенција у 

складу са нивоом знања језика и потребама.  
МЕДИЈАЦИЈА 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања 
Ученик треба да у ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који 

не могу да се споразумевају: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на страни језик и обрнуто; 

- писмено преноси поруке и објашњења; 
- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
У првом разреду гимназије/средње школе уводи се мало нових граматичких садржаја 

имајући у виду потребу да се знања и вештине ученика, стеченa у основној школи: 

- систематизују, тако да представљају чврсту основу за даље учење;  
- утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано, и без већих грешака (које би 

довеле до забуне или онемогућиле споразумевање), рецептивно и продуктивно користе 
у комуникацији. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Бројиве и небројиве именице: friends, parties; food (beans, cereals, coffee, cheese, 

etc.), abstract (happiness, time, money)  

- Сложенице: downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework 

- Квантификатори: much, many, a lot of, few, a few, little, a little, some, too much, too 

many 

Члан 
- Разлика у употреби одређеног и неодређеног члана у ширем контексту:  

My brother is a football player and he is the captain of the school football team. 

- Првопоменути, други пут поменут  
He lives in a big house. The house is new. 

- Познат из контекста  
This is a nice house - the garden is big. 

- Нулти члан у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have 

breakfast, after lunch 

Глаголска група 
- Модални глаголи: can, can’t, have to, don’t have to; will (понуда - I’ll do that for you). 

- Употреба герунда и инфинитива: I like playing football, I want to play football.  

- Разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense 

- The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола 
- The Present Perfect, разлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense 



- Императиви 

- The Future Simple - предвиђање 
- Исказивање намере и планова помоћу be going to 

Придеви 
- Разлика између придева као што су boring, bored; interested, interesting 

- Грађење придева од именица: arrogance- arrogant, romance- romantic, culture- 

cultural 

- Конструкције too good/expensive; not good enough 

Предлози 
- после придева: afraid of, keen on, allergic to 

- после глагола: apologize for,pay for, agree with, argue with,complain about, use as, 

arrive at, belong to, agree on, believe in, consist of, suffer from  

- у изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face 

to face, on the move  

Упитне реченице 
- How + придев; How much - how many 

- Грађење питања са препозиционим глаголима (Who did you go with?) 

Везници 
because, so, too, for example, like 

- Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, 

after, before, during, later, when 

ИТАЛИЈАНКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите именице и заједничке, одговарајући род и број са детерминативом: Annа, 

Pietro, Belgrado, Roma, Signor Bianchi, Signora Bianchi, i miei genitori, il nostro paese, 

questa casa, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, 

mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa ragazza, 

quell’amico, quella casa, итд. 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Употреба члана. Систематизација 
Облици одређеног и неодређеног члана Основна употреба 
Слагање одређеног и неодређеног члана са именицом или придевом 

Члан спојен с предлозима di, a, da, in, su i con 

Одређени члан испред датума: Oggi è il 25 novembre. Испред имена дана у недељи 

Abbiamo lezioni di lingua italiana il mercoledì e il giovedì 

Употреба члана уз властита имена, географске појмове, имена градова и држава, 
презимена 
Партитивни члан као суплетивни облик множине неодређеног члана (Ho un amico 

italiano: Ho degli amici italiani.) 

Употреба члана уз присвојни придев и именице које исказују блиско сродство (Mia 

sorella si chiama Ada. Domani andiamo a Roma con i nostri nonni) 

Положај члана и предлога уз неодређени придев tutto 

Партитивни члан. Mangio delle mele. Изостављање у негацији. Non mangio pane. 

Употреба предлога di уз изразе који изражавају одређену количину. Prendo un bicchiere 

d’acqua minerale. 

Заменице 
Личне заменице у служби субјекта  
Наглашене личне заменице у служби објекта 
Наглашене личне заменице у служби директног и индиректног објекта.  



Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 

Упитне заменице chi? che?/ che cosa? 

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 

Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју. Описни придеви buono 

и bello; неодређени придев tutto. Посебне карактеристике придева santo и grande 

Компарација придева: Maria è più alta di Marta. Noi siamo più veloci di voi. Maria e’ la 

piu’ alta della classe. 

Апсолутни суперлатив: Maria è bellisima. 

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве  
Показни придеви: questo, quello 

Назив боја, морфолошке особености придева: viola, rosa, blu, arancione 

Главни бројеви (преко 1000) и редни (до 20). Редни бројеви. 

Предлози 
Прости предлози: di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба  
Предлози: dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Употреба предлога: di (Marco finisce di fare i compiti. La mamma dice di non fare tardi), 

a (Vado a giocare. Sei bravo a pattinare. Usciamo a giocare con gli amici.), da Vengo da 

Belgrado. Andiamo dai nonni, in (vado in Italia, vivo nel lazio, ho un cappello in testa) 

Глаголи 
Садашње време (Presente Indicativo)  

Императив (Imperativo), заповедни начин. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! 

Non tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un etto di 

prosciutto e tre tosette, per favore 

Повратни глаголи 

Употреба глагола piacere. 

Перфект (Passato Prossimo) правилних и неправилних глагола: Ho comprato un chilo 

di pesche. Sono andata alla stazione. Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, 

sapere. Sono dovuto andare dal dentista. Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кондиционал презента (Condizionale Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! 

Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  

Футур правилних и неправилних глагола. Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re e viveva in un castello.  

Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): Sono arrivato alla stazione quando il treno 

era già partito. 

Презент конјунктива (Congiuntivo presente): Penso che Maria debba studiare di più. 

Само рецептивно 
Прости перфект (Passato Remoto) творба иосновна употреба: Marco entrò e vide il 

computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. Само рецептивно 

Прилози 
Потврдни, одређни (sì, no). Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più 

и прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора. a destra, a 

sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози: quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente  

Речца ci (с прилошком вредношћу), ne.  

Везници е, о, mа, sе. 



Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица с конструкцијом изјавне реченице потврдног облика и упитном 

интонацијом с конструкцијом изјавне реченице у одричном облику и упитном 

интонацијом  

Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица: Se hai tempo andiamo in gita. Se 

avrai tempo andremoin gita.  

Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози: Se avevi tempo, 

andavamoin gita.  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Морфологија 
Именице 
- властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild - Bilder, Kopf - Köpfe, 

Frau - Frauen), са одговарајућим родом  

- изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung 

- изведене префиксацијом: Ausbildung 

- сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe 

Придеви  
- изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar 

- сложени: steinreich 

- Придевска промена - јака, слаба, мешовита (рецептивно) 

- Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: groß - größer, teuer - 

teurer)  

Члан  
- одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), 

показни (dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige).  

- Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни 

објекат), партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter 

meiner Mutter) 

Бројеви:  

- основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten) 

Предлози  
- са акузативом (Ich bin gegen dich),  

- са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt), 

- са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule).  

Глаголи  
- глаголска времена: презент, претерит модалних, помоћних, слабих и 

нафреквентнијих јаких глагола, перфект слабих и јаких глагола, футур  

- глаголи са предлозима (warten auf, sich interessieren für).  

- Конјуктив у функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern 

...) 

Везници и везнички изрази:  

- und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, obwohl, dass, ob. 

Личне заменице  
- у номинативу, дативу и акузативу 

Прилози  
за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig) 



Синтакса 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице, 

индиректне упитне реченице.  
Ред речи у реченици  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица 
Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и зависно сложене 

реченице (саставне, раставне; субјекатске, предикатске, објекатске, временске итд.) 

Управни и неуправни говор  

Фонетско-фонолошки садржаји и прозодија 
Обнављање и систематизација правила изговора и бележења акцентованих и 

редукованих самогласника о, а, е, я  

Обележја сугласничког и самогласничког система руског језика: изговор гласова који 

се бележе словима ж, ш, ч, щ, л; изговор и бележење парних тврдих и меких, звучних и 

безвучних сугласника 
Изговор гласова у групама чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн; изговор и бележење 

сугласничких група - асимилација сугласника по звучности Основни типови 

интонационих конструкција (ИК1, ИК2, ИК3) у оквиру просте и сложене реченице  
Интонација изјавне и упитне реченице са упитном речју и без ње  
Именице  
Варијанте различитих наставака: локатив на - у: о береге/на берегу, о лесе/в лесу, о 

крае/на краю; номинатив множине на - а, - я, - ья, - е: города, учителя, деревья, 

граждане  

Именице којима се означавају професије људи, њихова национална и територијална 
припадност  
Промена именица на - ия, - ие, - мя: история, здание, время 

Основно значење и функција појединих падежа 
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы (рецептивно).  

Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе (рецептивно) 

Руска презимена на - ов, - ев: Петров, Фадеев и сл. 

Обнављање и систематизација основних именичких промена  
Заменице 
Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой 

Неодређене заменице: кто- то, что- то, кто- нибудь, что- нибудь, некто, нечто, 

некоторый 

Придеви  
Поређење придева: компаратив придева типа: старший, младший; прост облик 

суперлатива: ближайший, ростейший, худший  

Присвојни придеви на - ов, - ев, - ин, 

- ский: братов, Игорев, мамин, пушкинский  

Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, здешний 

Рекција придева: уочавање разлика између руског и матерњег језика: больной чем, 

готовый к чему, способный к чему и сл. 

Бројеви  
Принципи промене основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5-20 и 30, 40, 90, 100, 500-00, 1000 и 

њихова употреба у најчешћим структурама за исказивање количине и времена с 
предлозима: с - до, с - по, от - до, к итд.  

Редни бројеви: первый, второй, пятый, десятый  

Исказивање времена на сату у разговорном и службеном стилу 



Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, пять домов; одна 

парта, две (три, четыре) парты, пять парт; один год, два (три, четыре) года, пять 

лет  

Спојеви са именицом год у конструкцијама: два, три... года тому назад, пять, 

шесть... лет тому назад, за десять лет и сл. 

Четири рачунске радње (рецептивно)  

Глаголи 
Најчешће алтернације основе у презенту и простом будућем времену. Творба вида 

помоћу префикса, суфикса и основе 
Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система глаголских 

времена: Анна (Вова) читает… вчера читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет 

читать Мила (Толя)...я прочитала (я прочитал)... я прочитаю...ты прочитаешь  

Потенцијал - грађење и употреба  
Глаголи кретања: кретање у одређеном правцу, неодређено кретање и кретање у оба 

правца; обнављање и активирање глагола кретања обрађених у основној школи: идти - 

ходить, ехать - ездить, бежать - бегать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - 

носить, вести - водить, везти - возить; рецептивно усвајање нових (мање 

фреквентних) глагола кретања: гнать - гонять, ползти - ползать, катить - катать, 

тащить - таскать  

Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним значењима: снег идёт; дождь 

идёт; часы идут; костюм тебе идёт; идёт интересный фильм; часы хорошо ходят и 

сл.  

Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Дай мне игу! Давайте повторим! 

Подумайте об этом! Сядьте! Пошли! Смотри не опоздай! По газонам не ходить! К 

вечеру вы это напишите! 

Глаголски прилози (рецептивно) 

Рекција глагола: уочавање разлика између руског и матерњег језика: поздравить кого 

с чем, поблагодарить кого за что, пожертвовать кем- чем, напоминать о ком- чём, 

интересоваться кем- чем, привыкнуть к чему, следить за кем- чем итд. 

Прилози  
Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и количину. Поређење 

прилога - грађење и употреба 
Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик: для 

с генитивом, из- за с генитивом, у одредби одвајања од места и узрока, из- под с 
генитивом у одредби одвајања од места, к с дативом у временској одредби, по с 
дативом у атрибутској, просторној и узрочној одредби и сл; предлог с са генитивом и 

инструменталом 

Везници  
Најфреквентнији прости везници у независно сложеним и зависно сложеним 

реченицама: а, да, и, но, или, если, пока, что, почему, потому, что, так как, перед тем 

как, несмотря на то что итд. 

Реченични модели  
Реченичне моделе који су програмом редвиђени и обрађени у основној школи 

неопходно је систематично обнављати и даље примењивати у средњој школи у 

различитим варијацијама и комбинацијама. При томе тежити да се уочавају сличности 

и разлике у изражавању истих односа у руском и матерњем језику. У овом разреду 

посебну пажњу треба посветити различитим врстама и типовима вежби, пре свега, 
реченичним моделима у потврдном, одричном и упитном облику за исказивање 
следећих односа:  



- субјекатско-предикатски односи 

Реченице са именским предикатом - копуле: быть, стать, являться  

Его отец был врачом, а он станет инженером./ Это утверждение является 

спорным.  

- одсуство копуле 
Его брат токарь по металу./ Она сегодня весёлая./ Он сильнее всех. 

- објекатски односи 

- са директним објектом 

Мы купили новый учебник./. Я не получил ответа / .Ученик не решил задачи. 

- индиректним објектом 

Он их поблагодарил за помощь. / Я взял эту книгу у товарища./ Ученики писали о 

зиме.  

- зависном реченицом 

Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам./ Олег написал, что в Москве 

стоит хорошая погода.  

- просторни односи 

Реченице са одредбом 

- израженом прилогом 

Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой)./ Он остался там (внизу, наверху, внутри). 

- израженом зависним падежом 

Машина появилась из- за угла./ Саша сидит за первой партой./ Мы долго гуляли по 

городу. 

- временски односи  

Реченице са одредбом 

- изражене прилогом 

Саша шёл впереди./ Книга стоит на полке./ Я пришёл раньше тебя.  

- израженом зависним падежом 

Они вернулись к вечеру (к шести часам)./ Я сегодня работал с пяти до семи часов./ 

Мы дружим с детства. 

- начински односи  

Реченице са одредбом изражене прилогом 

Миша странно ведёт себя./ Он хорошо говорит по- русски./ Он пишет более 

красиво, чем ты./ Она поёт красивее всех. 

- узрочни односи 

Реченице са одредбом израженом зависним падежом 

Он не приехал в срок по болезни./ Я опоздал на урок из- за тебя./ Несмотря на плохую 

погоду мы пошли гулять.  

- атрибутивни односи 

Реченице са атрибутом 

- у суперлативу 

А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом. 

- у зависном падежу 

Я забыл тетрадь по русскому языку./ Это мой товарищ по школе.  

Ортографија 
Подела речи на слогове  
Писање великих и малих слова 
Писање префикса 
Интерпункција руске реченице у поређењу с матерњим језиком 

Творба речи 



Најчешћи руски префикси и суфикси: без- , бес- , вы- , из- , со- , при- , пере- , про- ; - 

ация, - ение, - ик, - ист, - ка, - онок, - тель,  

- щик 

Лексикографија 
Структура двојезичних, пре свега, школских (дидактичких) речника и овладавање 

техником служења њима. Вежбе за коришћење речника. Налажење општестручнe 

лексике у речнику повезане са општестручном тематиком предвиђеном за наставу 

руског језика у средњим стручним школама  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- употреба детерминаната: одређених, неодређених и партитивних чланова; 

присвојних и показних придева; основних и редних бројева; неодређених речи; 

одсуство детерминаната (на пример: код етикетирања производа - fromage de brebis, 

натписа на продавницама и установама - boulangerie, banquе, назива рубрика у 

штампаним медијима - faits divers, на знаковима упозорења - еntrée interdite; испред 

именици у позицији атрибута: il est boulanger и слично) 

- род и број именица и придева; место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, 

beau, joli, long, bon, mauvais; промена значења неких придева у зависности од места: un 

grand homme/un homme gran ; un brave homme/un homme brave; поређење придева;  
- заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и наглашене; заменице за 

директни и за индиректни објекат. 
Глаголска група 
- глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, имперфект, футур први 

индикатива, као и перифрастичне конструкције: блиски футур, прогресивни презент, 
блиска прошлост; il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива 
глагола прве групе (Il faut que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu 

fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu écrives; презент 
кондиционала: Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi ! императив 

(рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur  

- најфреквентнији униперсонални глаголи 

Предлози 
- најчешћи предлози 

- контраховање члана и предлога  
Прилози 
- за место, за време, за начин, за количину 

- место прилога 
- прилошке заменице en и y 

Модалитети и форме реченице 
- декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни модалитет 
- афирмација и негација 
- реченице са презентативима. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група  
Слагање детерминатива и именице у роду и броју, апокопирање придева уз именицу, 

неодређени детерминативи  

(alguno, ninguno, todo, cualquiera) у различитим значењима 
Tráeme algún libro de García Márquez. 

Todas las mañanas, todo el mundo… 

Un muchacho cualquiera… 

Морфеме типичне за мушки и женски род именица и придева  



muchacho/muchacha 

actor/actriz 

trabajador/trabajadora 

generoso/generosa 

као и именице и придеви који немају морфолошку ознаку рода  
violinista, cantante, interesante, verde… 

Глаголска група 
Облици индикатива: сва глагоска времена савладана у основној школи примењивати 

и препознавати у тексту/говору 

Питања са упитним речима 
Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etc. 

Индиректна питања 
¿Sabes si ha llegado? 

Pregúntale si ha cogido la tarjeta. 

Yo te pregundo que has comprado. 

Негација 
Nada, nadie, ningun (o/a), nunca, tampoco. 

¿Ha venido alguien? - No, no ha venido nadie./Nadie ha venido. 

No me gusta esta película. - A mí tampoco. 

Промена значења придева у зависности од позиције уз именицу  
Un hombre grande/Un gran hombre 

Казивање времена и одредбе за време 
Дани у недељи; 

mañana, ayer, pasado/próximo, que viene, durante, después de, antes de, cuando, hace…, 

dentro de… 

Antes de haberse ido, me dejó su dirección nueva. 

¿Cuándo lo viste? Lo vi cuando regresé de viaje. 

El lunes que viene, еl domingo pasado. Salió hace treinta minutos… regresa dentro de una 

hora… 

Поређење 
Más que, menos que, el/la más, tan…com. 

Este libro es el más interesante que he leído.  

Su última película no es tan interesante como la del año pasado. 

Одредбе за начин 
Прилози на -mente и прилошке конструкције 
Miguel maneja el coche cuidadosamente/con mucho cuidado. 

Изрази за меру и количину 
Mucho, un poco de, una docena de, aproximadamente, más o menos… 

¿Cuántos estudiantes han visto este programa? - Más o menos, treinta. 

Сложене реченице са инфинитивом (са модалним глаголима и финалне 

реченице) 
Quiero viajar. 

Lo hago para satisfacerte. 

Ортографија 
Интерпункција - основна правила (са акцентом на облике који не постоје у српском 

језику) 

Писање великог слова 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима 



ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

(за образовне профиле у трогодишњем трајању) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја трећег разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада први 

страни језик до нивоа Б1.1. 

Напомена: Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, 

односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може 
очекивати да буду за пола нивоа ниже (на пример, Б1.1 рецептивно, А2.2 продуктивно) 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
порђења у односу на сопсвену стварност; 

- упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији коректно споразумевају 

са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у 

складу са специфичностима језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног 
образовања и самостално, учење другог и трећег страног језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда. 

Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и 

актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 



- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго); 

- Језика струке (процес рада, материјал и алат за рад, организација и процес рада, 
праћење новина у области струке, људски ресурси, описи послова, одговроности и 

обавезе, мере заштите и очувања околине, пословна комуникација). 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва четири 

разреда. Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, 

језичких структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 



карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежеме, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 

преслушавати више пута;  
- катерогије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 



На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова;  
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 

- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 
парафразирање, есеји, личне белешке); 

- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким култруним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  



- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разлликама између културних модела и комуникативних узуса 
сопствене говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 
у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената кулутре/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других културак 

које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сосптвено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 



третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањењем 

претходно усвојених елемената, надоградђују се сложеније граматичке структуре. 
Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

II РАЗРЕД 

- десета година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим 

активностима на часу.  

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања око 

5 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, постави хипотезе у 

вези са: 



- врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 
анкетирање пролазника и друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о познатим темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно познате теме; 
- разуме општи садржај рекламних порука и радио емисија (до 12 минута) о темама 

из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме; 
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних врста које користи 

у приватном и школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  



- разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 
интересовања (породични живот, свакодневница, школа, посао, слободно време, дневни 

догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, језичких 

знања и других предзнања. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку 

с пријатељима и познаницима; 
- разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не 

разуме сваки појединачни детаљ; 

- разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, на релативно познате теме. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у уобичајеним писаним документима (писмима, проспектима, обавештења) 

пронађе и разуме већи број релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком и/или праћени визуелним елементима, без великог броја стручних израза;  
- разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, драму), 

уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних елемената. 
ГОВОР  
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 
структуре); 

- описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих 

прича и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 
структуре; 

- опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 
- опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

Аргументовање 
- аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 
- укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 
- описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 



- интерпретира радњу неког филма или књиге. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- износи лични став или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из 

домена личних интересовања и образовања користећи познате језичке елементе; 
- снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним 

ситуацијама, постављајући практична питања типа: Куда ићи? Шта радити? Како се 
организовати ? (планови за излазак и сл.); 

- препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

- изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
- прати основни смисао формалне дискусије о познатим темама из домена личних 

интересовања, образовања или струке ако се говори стандардним језиком и користе 
познати језички елементи; 

- изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 
- размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 
помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

- сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 
Функционална сарадња 
- прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да 

су се добро разумели; 

- пренесе једноствне и директне информације. 
Интервјуисање 
- користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано 

постављање неколико додатних питања. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања и окружења; 
- у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 
- у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим 

ситуацијама и садржајима из свакодневног живота младих, као и садржаје 
информативног и документарног карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи) користећи стандардне 

и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука); 
- пише белешке у вези са свакодневним потребама и плановима;  
- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и да на 

разумљив начин пише о елементима које сматра битним; 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 



Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до честих грешака када 

се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- опише ствари које су му блиске; 
- употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о предметима и 

стварима које има и пореди их са другима; 
- описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 
- правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације.  
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и са 
Л1 на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику) 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације са 

наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних тесктова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Род именица 
Именице у функцији придева 
Саксонски генитив 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 



Заменице и детерминатори 
Показне заменице 
Присвојне заменице 
Повратне заменице 
Придеви и прилози  
Грађење, врсте, место у реченици 

Прилози учесталости 

Компаративи и суперлативи 

Везници  
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so 

Творба речи  
Суфикси за именице које означавају занимања - er/- or, - ist, - ician  

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена са посебним акцентом на употреби 

прошлих времена: 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous 

Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

Will/going to за предвиђање 
Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t/needn’t)  

Пасивни глаголски облици и конструкције 
Предлози  
Bреме, место и кретање 
Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Предлози после глагола (нпр. talk to, look at) 

Фразални глаголи са on, off, up, down… (нпр. go on, turn on/off, turn up/down …) 

Реченица 
Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions, Tag questions) 

Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне) 
Неуправни говор (са и без слагања времена) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан (articolo partitivo)  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице (pronomi personali) 

Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Присвојне заменице (pronomi possessivi) 

Показне заменице (pronomi dimostrativi) 

Повратне заменице (pronomi riflessivi) 

Упитне заменице (pronomi interrogativi: chi? che?/che cosa?) 



Неодређене заменице и придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 

(pronomi diretti nei tempi composti) РЕЦЕПТИВНО 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente) - РЕЦЕПТИВНО 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 



Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Негација  
nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht, nirgendwohin, keinesfalls, keineswegs  

Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs heute ankommen.  

Глаголи 
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности  

Пасив радње (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом 

Одредбе квантитета  
- Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете.  
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei Liter Milch, 2,40 - zwei 

Meter vierzig, 2,40 Е - zwei Euro vierzig.  

Систематизација категорија којих у матерњем језику нема или се битно 

разликују.  
Инфинитивне конструкције сa zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu  

Er beschloß gleich nach Haus zu gehen.  

Ich kam früher, um mit dir zu reden. Sie verliehen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. 

Statt zu regnen, began es zu schneien.  

Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења  
Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, 

сумње, претпоставки, нестварности  

Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du zu spät gekommen. Hätte 

er das gewußt!  

Реченица 
Кондиционалне реченице  
Потенцијалне реченице 
Er wäre zutrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen, wenn ich Zeit hätte.  

Иреалне (рецептивно)  

Везник: wenn, falls  

Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.  

Намерне реченице  
Везници: damit, dass  

Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib acht, dass du nicht zu spät 

kommst.  

Начинске реченице  
Везници: indem, ohne dass, statt dass  

Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie 

mich bemerkte. Statt dass du mich abholst, gehe ich zu Fuß nach Hause. 

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)  

Везници: wie, als, als ob  

Sie ist so schön, wie man mir erzählte.  

Alles endete viel besser, als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.  

Творба речи  

Заменички прилози - грађење и употреба  
(Wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.  

Грађење сложеница  

именица + именица; придев + именица, префиксација  



Atomphysik, Wandtafel, Hochachule, Schnellzug, beantworten, begrüßen, ummöglich  

Изведене именице  
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченице са глаголским прилозима (Он много работал, не покладая рук. Он вышел, 

осторожно закрыв дверь.). Изражавање негације. Употреба нет, не, ни у реченици.  

Именичка рекција типа: игра в футбол, игра в шахматы; обучение русскому языку; 

подготовка к экзамену и сл. 

Именице  
Варијанте падешких наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на -у (мёду, 

чаю, народу, из лесу); генитив множине без наставака (книг, рек, гор).  

Изведене и сложене именице. Скраћенице (вуз, АН, МГУ, РФ и сл.).  

Заменице  
Опште заменице: сам, самый, любой, каждый, весь, всякий... 

Придеви  
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика, у предикату са 

допуном (Эти задания для нас просты. Эти задания простые.) 
Бројеви  
Редни бројеви у различитим синтаксичким конструкцијама.  
Глаголи  
Императив за 3. л. једн. и 1. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и 

њихова улога у промени глаголског вида (сделать, заговорить, написать, 

переписать).  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом (идти, вести, 

нести).  

Глаголски прилози (обнављање, активирање и систематизација).  
Радни глаголски придеви (обрада и активирање њихове употребе).  
Прилози  
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О (тихо, скромно и 

сл.); придевска основа + И (по- русски, практически и сл.).  

Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, 

около, вокруг, с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у временској 
одредби; в и на у одредби места: роботать на заводе, учиться в университете и сл.).  

Везници  
Најфреквентнији везници и везничке речи (хотя, прежде чем, чтобы; что, который, 

где, когда, потому что, тоже, куда, если, пока и др.).  

Реченични модели 
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у 

различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити, пре 
свега (у виду вежби), моделима у потврдном, одричном и упитном облику за 
исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  
Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике. 
Објекатски односи  



Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Я уговорил товарища, чтобы он молчал. 

Просторни односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.  
Она живëт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете.  
б) Сложена реченица  
Мы пошли туда, куда вела узкая тропника.  
Временски односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  

Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  
Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  
Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  
а) Реченица са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица  
Мы всë сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  
а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.  

б) Сложена реченица  
Так как брат почуствовал голод, он решил пообедать без меня.  

Циљни односи  
а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять.  

Мы пришли проститься/чтобы проститься.  

б) Сложена реченица  
Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Ортографија Интерпункција - основна правила. Основне функције знакова 
интерпункције. Писање ь, ъ (систематизација).  

Лексикологија  
Најчешћи деминутиви именица и придева. 
Лексички синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима (школски једнојезични - 

"толковые", ортографски и речници синонима).  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 



Именичка група 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуства детерминаната. 

- Систематизација рода и броја именица и придева, места и поређења придева.  
- Систематизација заменица: личних ненаглашених (укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за директни и за индиректни објекат; показних и присвојних; 

упитних и неодређених. 

Глаголска група 
- Систематизација глаголских начина и времена: презента, сложеног перфекта, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура првог индикатива, као и перифрастичних 

конструкција: блиског футура, блиске прошлости, радње у току.  

- Антериорни футур. 

- Презент субјунктива најфреквентнијих глагола.  
- Презент и перфект кондиционала најфреквентнијих глагола. 
- Употреба инфинитива. 
- Рестрикција са ne… que. 

Предлози 
- Систематизација употребе предлога и фреквентних предложних израза. 
- Предлози и сложене релативне заменице (avec lequel, pour laquelle, auquel…). 

- Предлози у глаголским конструкцијама. 
Прилози 
- Поређење прилога. 
Модалитети и форме реченице 
- Систематизација декларативног, интерогативног, екскламативног и императивног 

модалитета. 
- Систематизација афирмације и негације; актива и пасива. 
- Уметнута реченица (l’incise). 

Сложене реченице 
- Систематизација координирања реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

- Систематизација зависних реченица са најфеквентнијим везницима: релативних, 

компаративних, временских, узрочних, концесивних и опозитивних, финалних, 

хипотетичних, реченица са que у функцији објекта, као и слагања времена у 

објекатским реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Облици субјунктива: презент 
Сложена реченица 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees ( estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen? 

Са инфинитивом ( са модалним глаголима) 
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.  

Указати на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para) и на смисао 

реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту. 

б) Зависне реченице у субјунктиву 
Употреба субјунктва презента (изражавање футура) 



Субјунктив прошлих времена (preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito 

perfecto compuesto), облици и упиотреба (само рецептивно). 

Казивање жеље, воље, намере 
а) субјунктивом 

б) инфинитивом 

Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que 

luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren 

Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que 

sus hijos tengan una vida mejor. 

Управни и неуправни говор (потрвдне, одричне и упитне реченице, императив). 

Dime si/donde/cuando/quién/que… 

Sabes si/ donde/cuando/quién/que… 

Me puedes decir donde/cuando/quién/que… 

Хипотетичне реченице (други тип) 
Si me visitaras, te llevaría a la playa. 

Глаголи ser и estar 

Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aqu 

Ортографија 
Хијат и дифтонг 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 

III РАЗРЕД 

- једанаеста година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, чак 

и ако час води непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно 

артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример монолошког 

излагања о познатој теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена 
познавања теме и контекста постави хипотезе у вези са: 

- општом темом и садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.); 

- структуром излагања. 
Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
После другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и 

структуру усменог текста; 
- разуме битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 



Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структурисана излагања о 

актуелним темама из сфере сопственог интересовања или струке у којима се користи 

стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о актуелним темама у којима се користи стандардни говор;  

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

актуелне теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног 

живота уз отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под 

условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 
- разуме упутства за употребу одређених средстава, предмета или апарата, под 

условом да не садрже много стручних елемената и да је разумевање олакшано 

визуелним средствима. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да:  
Разликовање текстуалних врста 
- разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову макро и 

микро структуру и разуме њихову сврху и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације сложенијих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао. 

Глобално разумевање у оквиру специфичних врста текстова 
- разуме општи смисао и појединачне детаље приватне кореспонденције свакодневне 

тематике, као и општи смисао и најфреквентије фразе карактеристичне за пословну 

кореспонденцију; 

- разуме главну нит и суштину образложења у представљању неког проблема у 

једноставнијим текстовима аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или 

писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима се јавља аргументација;  
- разуме битне елементе и општи садржај ограничено комплексних информативних 

текстова, уз повремено коришћење речника и приручника или наставникову помоћ. 

Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у познатим и мање познатим врстама текстова пронађе известан број 

релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 



- разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана 
јасним језиком, поткрепљена примерима конкретне употребе и / или илустрацијама; 

- уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, 

користећи повремено речник или неко друго помоћно средство. 

Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски 

неспецификованом лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање 
речника / приручника. 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да:  
Монолошко излагање 

Описивање 
- описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза 

које вешто примењује; 
- исприча причу или изнесе неки опис једноставним "листањем" и ређањем 

елемената.  
Аргументовање 
- аргументује ставове и мишљења тако да га саговорник, без потешкоћа и готово 

током целог излагања, разуме; 
- у излагању нагласи битне чињнице неког догађаја из личног искуства, укратко их 

образложи и објасни своје мишљење. 
Излагање пред публиком 
- је у стању да после краће презентације одговори, на непосредна питања која се 

надовезују, под условом да се могу поновити; 

Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- довољно добро разуме саговорника како би се, без претераног напора, сналазио у 

уобичајеним ситуацијама. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 
- предлаже и реагује на предлоге; 
- прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно 

и стандардним језиком. 

Формална комуникација 
- учествује у једној уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на 

стандардном језику и ако саговорник говори разговетно, где обично долази до размене 
информација, добијања упутстава или разрешавања неких практичних проблема; 

- прати промене тема у некој формалној дискусији о познатим темама из домена 
интересовања или струке, уколико се разговор води полако и разговетно; 

- се сналази у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту, у продавници, пошти или 

банци (нпр. захтевати замену неке неисправне робе или производа); 
- тражи и добије додатна обавештења. 
Интервјуисање 
- преузме извесну иницијативу током консултације или разговора (покретање нове 

теме), али у приличној мери остаје зависан од интерактивног деловања самог 
саговорника. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 



Ученик треба да: 
Тема 
- да прецизно опише актуелна дешавања, неки стварни или измишљени догађај; 
- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања. 
Текстуалне врсте и дужине 
- пише формалне и неформалне текстове (до 100 речи); 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и свог домена интересовања и 

образлаже своје ставове. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из приватног домена, као и у вези 

са специфичним темама за одређене школске предмете, али долази повремено до 

грешака када се ради о изражавању мисли и идеја; 
- описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје дужи и прецизан 

опис свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство; 

- је у стању да опише своје планове за будућност. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава. 
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи, ученик 

треба да: 
Усмена медијација 
- препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај краћег адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и Л1 

на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука уз 

консултације се са наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних тесктова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

Препоручује се да се у трећем разреду обнове сви граматички садржаји који су 

се обрађивали током десетогодишњег учења страног језика, систематизују и да се 

прошире у оноликој мери која је неопходна за остваривање задатака програма по 



вештинама, односно захтева језичког нивоа према Заједничком европском оквиру 

за живе језике (А2.2 на продуктивном, односно Б1.1 на рецептивном нивоу). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Сврха учења страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно 

увећава од 20 до 50% током четворогодишњен образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 
стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много 

више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења 
страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате 
одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у 

области струке, усавршавања и напредовања 
Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 
краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за 
захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне 
комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском разговору.  

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
- комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и 

паровима, додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима 
који не морају бити искључиво језичке природе (task- based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 
- Настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 
- Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју 

и провери разумевања говора; 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини- дијалози, игра по уогама, 

симулације итд.); 

- Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, 

организација тематских вечери и сл.); 

- Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене 
аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на одређену тему); 

- Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља 
до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате;  



- Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 
(усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  
- Планирана су два писмена задатка годишње. 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ликовно образовање и 

стручни предмети. 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК  

(за образовне профиле у четворогодишњем трајању) 

- 2 часа недељно - 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја четвртог разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада 

први страни језик до нивоа Б1. 

Напомена: Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, 

односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном 

нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може 
очекивати да буду за пола нивоа ниже (на пример, Б1.2 рецептивно, Б1.1 продуктивно) 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
порђења у односу на сопсвену стварност; 



- упознају текстове који су погодни за праћење информација и иновација у струци; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 
наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

- у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда. 

Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и 

актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго); 

- Језика струке (процес рада, материјал и алат за рад, организација и процес рада, 
праћење новина у области струке, људски ресурси, описи послова, одговроности и 

обавезе, мере заштите и очувања околине, пословна комуникација). 
КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва четири 

разреда. Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, 

језичких структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 



- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежеме, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 

преслушавати више пута;  
- катерогије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 



одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 

- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 
парафразирање, есеји, личне белешке); 

- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 



Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким култруним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разлликама између културних модела и комуникативних узуса 
сопствене говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 
у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената кулутре/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 



представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других културак 

које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сосптвено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно 

усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има 
слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 
постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 



II РАЗРЕД 

- десета година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим 

активностима на часу.  

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 

око 5 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 

анкетирање пролазника и друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
- после другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о познатим темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно познате теме; 
- разуме општи садржај рекламних порука и радио емисија (до 12 минута) о темама 

из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме; 
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 



- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних врста које користи 

у приватном и школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  

- разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 
интересовања (породични живот, свакодневница, школа, посао, слободно време, дневни 

догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, језичких 

знања и других предзнања. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку 

с пријатељима и познаницима; 
- разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не 

разуме сваки појединачни детаљ; 

- разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, на релативно познате теме. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у уобичајеним писаним документима (писмима, проспектима, обавештења) 

пронађе и разуме већи број релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком и/или праћени визуелним елементима, без великог броја стручних израза;  
- разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, драму), 

уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних елемената. 
ГОВОР  
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 
структуре); 



- описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих 

прича и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 
структуре; 

- опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 
- опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

Аргументовање 
- аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 
- укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 
- описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 
- интерпретира радњу неког филма или књиге. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- износи лични став или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из 

домена личних интересовања и образовања користећи познате језичке елементе; 
- снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним 

ситуацијама, постављајући практична питања типа: Куда ићи? Шта радити? Како се 
организовати ? (планови за излазак и сл.); 

- препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

- изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
- прати основни смисао формалне дискусије о познатим темама из домена личних 

интересовања, образовања или струке ако се говори стандардним језиком и користе 
познати језички елементи; 

- изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 
- размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 
помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

- сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 
Функционална сарадња 
- прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да 

су се добро разумели; 

- пренесе једноствне и директне информације. 
Интервјуисање 
- користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано 

постављање неколико додатних питања. 
ПИСАЊЕ 



Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања и окружења; 
- у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 
- у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим 

ситуацијама и садржајима из свакодневног живота младих, као и садржаје 
информативног и документарног карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи) користећи стандардне 

и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука); 
- пише белешке у вези са свакодневним потребама и плановима;  
- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и да на 

разумљив начин пише о елементима које сматра битним; 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до честих грешака када 

се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- опише ствари које су му блиске; 
- употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о предметима и 

стварима које има и пореди их са другима; 
- описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 
- правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације.  
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и са 
Л1 на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику) 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације са 

наставником; 



- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних тесктова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Род именица 
Именице у функцији придева 
Саксонски генитив 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 
Заменице и детерминатори 
Показне заменице 
Присвојне заменице 
Повратне заменице 
Придеви и прилози  
Грађење, врсте, место у реченици 

Прилози учесталости 

Компаративи и суперлативи 

Везници  
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so 

Творба речи  
Суфикси за именице које означавају занимања - er/- or, - ist, - ician  

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена са посебним акцентом на употреби 

прошлих времена: 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous 

Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

Will/going to за предвиђање 
Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t/needn’t)  

Пасивни глаголски облици и конструкције 
Предлози  
Bреме, место и кретање 
Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Предлози после глагола (нпр. talk to, look at) 

Фразални глаголи са on, off, up, down… (нпр. go on, turn on/off, turn up/down …) 

Реченица 
Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions, Tag questions) 

Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне) 
Неуправни говор (са и без слагања времена) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 



Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан (articolo partitivo)  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице (pronomi personali) 

Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Присвојне заменице (pronomi possessivi) 

Показне заменице (pronomi dimostrativi) 

Повратне заменице (pronomi riflessivi) 

Упитне заменице (pronomi interrogativi: chi? che?/che cosa?) 

Неодређене заменице и придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 

(pronomi diretti nei tempi composti) РЕЦЕПТИВНО 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 



Презент конјунктива (congiuntivo presente) - РЕЦЕПТИВНО 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Негација  
nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht , nirgendwohin, keinesfalls, keineswegs  

Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs heute ankommen.  

Глаголи 
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности  

Пасив радње (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом 

Одредбе квантитета  
- Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете.  
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei Liter Milch, 2,40 - zwei 

Meter vierzig, 2,40 Е - zwei Euro vierzig.  

Систематизација категорија којих у матерњем језику нема или се битно 

разликују.  
Инфинитивне конструкције сa zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu  

Er beschloß gleich nach Haus zu gehen.  

Ich kam früher, um mit dir zu reden. Sie verliehen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. 

Statt zu regnen, began es zu schneien.  

Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења  
Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, 

сумње, претпоставки, нестварности  

Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du zu spät gekommen. Hätte 

er das gewußt!  

Реченица 
Кондиционалне реченице  
Потенцијалне реченице 
Er wäre zutrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen, wenn ich Zeit hätte.  

Иреалне (рецептивно)  

Везник: wenn, falls  

Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.  



Намерне реченице  
Везници: damit, dass  

Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib acht, dass du nicht zu spät 

kommst.  

Начинске реченице  
Везници: indem, ohne dass, statt dass  

Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie 

mich bemerkte. Statt dass du mich abholst, gehe ich zu Fuß nach Hause. 

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)  

Везници: wie, als, als ob  

Sie ist so schön, wie man mir erzählte.  

Alles endete viel besser, als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.  

Творба речи  

Заменички прилози - грађење и употреба  
(Wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.  

Грађење сложеница именица + именица; придев + именица, префиксација  
Atomphysik, Wandtafel, Hochachule, Schnellzug, beantworten, begrüßen, ummöglich  

Изведене именице  
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченице са глаголским прилозима (Он много работал, не покладая рук. Он вышел, 

осторожно закрыв дверь.). Изражавање негације. Употреба нет, не, ни у реченици.  

Именичка рекција типа: игра в футбол, игра в шахматы; обучение русскому языку; 

подготовка к экзамену и сл. 

Именице  
Варијанте падешких наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на -у (мёду, 

чаю, народу, из лесу); генитив множине без наставака (книг, рек, гор).  

Изведене и сложене именице. Скраћенице (вуз, АН, МГУ, РФ и сл.).  

Заменице  
Опште заменице: сам, самый, любой, каждый, весь, всякий... 

Придеви  
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика, у предикату са 

допуном (Эти задания для нас просты. Эти задания простые.) 
Бројеви  
Редни бројеви у различитим синтаксичким конструкцијама.  
Глаголи  
Императив за 3. л. једн. и 1. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и 

њихова улога у промени глаголског вида (сделать, заговорить, написать, 

переписать).  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом (идти, вести, 

нести).  

Глаголски прилози (обнављање, активирање и систематизација).  
Радни глаголски придеви (обрада и активирање њихове употребе).  
Прилози  
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О (тихо, скромно и 

сл.); придевска основа + И (по- русски, практически и сл.).  

Предлози  



Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, 

около, вокруг, с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у временској 
одредби; в и на у одредби места: роботать на заводе, учиться в университете и сл.).  

Везници  
Најфреквентнији везници и везничке речи (хотя, прежде чем, чтобы; что, который, 

где, когда, потому что, тоже, куда, если, пока и др.).  

Реченични модели 
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у 

различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити, пре 
свега (у виду вежби), моделима у потврдном, одричном и упитном облику за 
исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  
Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике. 
Објекатски односи  
Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Я уговорил товарища, чтобы он молчал. 

Просторни односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.  
Она живëт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете.  
б) Сложена реченица  
Мы пошли туда, куда вела узкая тропника.  
Временски односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  

Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  
Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  
Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  
а) Реченица са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица  
Мы всë сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  

Узрочни односи  
а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.  

б) Сложена реченица  



Так как брат почуствовал голод, он решил пообедать без меня.  

Циљни односи  
а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять.  

Мы пришли проститься/чтобы проститься.  

б) Сложена реченица  
Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Ортографија  
Интерпункција - основна правила.  
Основне функције знакова интерпункције.  
Писање ь, ъ (систематизација).  
Лексикологија  
Најчешћи деминутиви именица и придева. 
Лексички синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима (школски једнојезични - 

"толковые“, ортографски и речници синонима).  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуства детерминаната. 

- Систематизација рода и броја именица и придева, места и поређења придева.  
- Систематизација заменица: личних ненаглашених (укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за директни и за индиректни објекат; показних и присвојних; 

упитних и неодређених. 

Глаголска група 
- Систематизација глаголских начина и времена: презента, сложеног перфекта, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура првог индикатива, као и перифрастичних 

конструкција: блиског футура, блиске прошлости, радње у току.  

- Антериорни футур. 

- Презент субјунктива најфреквентнијих глагола.  
- Презент и перфект кондиционала најфреквентнијих глагола. 
- Употреба инфинитива. 
- Рестрикција са ne… que. 

Предлози 
- Систематизација употребе предлога и фреквентних предложних израза. 
- Предлози и сложене релативне заменице (avec lequel, pour laquelle, auquel…). 

- Предлози у глаголским конструкцијама. 
Прилози 
- Поређење прилога. 
Модалитети и форме реченице 
- Систематизација декларативног, интерогативног, екскламативног и императивног 

модалитета. 
- Систематизација афирмације и негације; актива и пасива. 
- Уметнута реченица (l’incise). 

Сложене реченице 
- Систематизација координирања реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 



- Систематизација зависних реченица са најфеквентнијим везницима: релативних, 

компаративних, временских, узрочних, концесивних и опозитивних, финалних, 

хипотетичних, реченица са que у функцији објекта, као и слагања времена у 

објекатским реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Облици субјунктива: презент 
Сложена реченица 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees ( estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen? 

Са инфинитивом ( са модалним глаголима) 
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.  

Указати на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para) и на смисао 

реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту. 

б) Зависне реченице у субјунктиву 
Употреба субјунктва презента (изражавање футура) 
Субјунктив прошлих времена (preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito 

perfecto compuesto), облици и упиотреба (само рецептивно). 

Казивање жеље, воље, намере 
а) субјунктивом 

б) инфинитивом 

Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que 

luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren 

Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que 

sus hijos tengan una vida mejor. 

Управни и неуправни говор (потрвдне, одричне и упитне реченице, императив). 

Dime si/donde/cuando/quién/que… 

Sabes si/ donde/cuando/quién/que… 

Me puedes decir donde/cuando/quién/que… 

Хипотетичне реченице (други тип) 
Si me visitaras, te llevaría a la playa. 

Глаголи ser и estar 

Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aqu 

Ортографија 
Хијат и дифтонг 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 

III РАЗРЕД 

- једанаеста година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 



Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, чак 

и ако час води непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно 

артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- после првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример монолошког 

излагања о познатој теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена 
познавања теме и контекста постави хипотезе у вези са: 

- општом темом и садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.); 

- структуром излагања. 
Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
- после другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и 

структуру усменог текста; 
- разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структурисана излагања о 

актуелним друштвеним темама и о онима из сфере сопственог интересовања у којима 
се користи стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о актуелним темама у којима се користи стандардни говор;  

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују актуелне теме;  
- разуме тему радио емисија (репортажа, интервјуа и сл., до 15 минута), као и њихов 

садржај, под условом да је говор стандардан и артикулација јасна. 
Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

актуелне теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног 

живота уз отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под 

условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 
- разуме упутства за употребу одређених средстава, предмета или апарата, под 

условом да не садрже много стручних елемената. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 



Ученик треба да:  
Разликовање текстуалних врста 
- разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову макро и 

микро структуру и разуме њихову сврху и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације сложенијих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао; 

- разуме текстове дужине до 250 речи о конкретним темама из различитих области 

интересовања, са значајним степеном исправног поимања и тумачења садржаја. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних врста текстова 
- разуме општи смисао и појединачне детаље приватне кореспонденције свакодневне 

тематике, као и општи смисао и најфреквентије фразе карактеристичне за пословну 

кореспонденцију; 

- разуме главну нит и суштину образложења у представљању неког проблема у 

једноставнијим текстовима аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или 

писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима се јавља аргументација;  
- разуме битне елементе и општи садржај ограничено комплексних информативних 

текстова, уз повремено коришћење речника и приручника или наставникову помоћ. 

Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у познатим и мање познатим врстама текстова пронађе велики број 

релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана 

јасним језиком, поткрепљена примерима конкретне употребе и / или илустрацијама; 
- уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, 

користећи повремено речник или неко друго помоћно средство. 

Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски 

неспецификованом лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање 
речника / приручника. 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да:  
Монолошко излагање 

Описивање 
- описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза 

које вешто примењује; 
- опише карактеристичне детаље неког догађаја; 
- исприча причу или изнесе неки опис једноставним "листањем" и ређањем 

елемената;  
- једноставним речима опише и укратко упоређује ствари и догађаје. 
Аргументовање 
- аргументује ставове и мишљења тако добро да га саговорник, без потешкоћа и 

готово током целог излагања, разуме; 
- у излагању нагласи битне чињнице неког догађаја из личног искуства, укратко их 

образложи и објасни своје мишљење. 
Излагање пред публиком 



- у презентацији, између осталог, изнесе свој вредносни став о темама везаним за 
лично искуство и интересовања; 

- је у стању да одговори, на непосредна питања која се надовезују, под условом да се 
могу поновити; 

- интерпретира радњу неког филма или књиге и опише свој доживљај о њима. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- довољно добро разуме саговорника како би се, без претераног напора, сналазио у 

уобичајеним ситуацијама. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 
- предлаже и реагује на предлоге; 
- прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно 

и стандардним језиком. 

Формална комуникација 
- активно учествује у једној уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на 

стандардном језику и ако саговорник говори разговетно, где обично долази до размене 
информација, добијања упутстава или разрешавања неких практичних проблема; 

- прати промене тема у некој формалној дискусији о познатим темама из домена 
интересовања или струке, уколико се разговор води полако и разговетно; 

- се сналази у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту, у продавници, пошти или 

банци (нпр. захтевати замену неке неисправне робе или производа); 
- тражи и добије додатна обавештења. 
Интервјуисање 
- преузме извесну иницијативу током консултације или разговора (покретање нове 

теме), али у приличној мери остаје зависан од интерактивног деловања самог 
саговорника. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
Тема 
- да прецизно опише актуелна дешавања, неки стварни или измишљени догађај; 
- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања; 
- резимира прочитану причу, новински чланак, филм и слично и објасни свој став у 

вези са актуелним дешавањем, о апстрактним културолошким појавама и догађајима, 
као што су музика или филм. 

Текстуалне врсте и дужине 
- пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи); 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и свог домена интересовања и 

образлаже своје ставове; 
- напише прегледан, целовит и разумљив текст од почетка до краја при чему су 

правопис, кохерентност и кохезија текста прилично добри. 

Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из приватног домена, као и у вези 

са специфичним темама за одређене школске предмете, али долази повремено до 

грешака када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје дужи и прецизан 

опис свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство; 



- на разложан, једноставан и непосредан начин пише о великом броју блиских тема у 

оквиру свог подручја интересовања; 
- је у стању да опише своје планове за будућност; 
- опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 
- образложи мишљење, планове и догађаје. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава. 
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи, ученик 

треба да: 
Усмена медијација 
- препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај краћег адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и Л1 

на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука уз 

консултације се са наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Mножина именица (посебни случајеви) 

Pluralia tantum, singularia tantum 

Збирне именице са глаголом у једнини и множини (нпр. people, police; family, team, 

orchestra …) 

Члан (проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и неодређеног члана) 
Заменице 



Безлична употреба заменица (we, you, they, one) 

Сложене заменице са some- , any- , no-  

Неодређене заменице и придеви (each, both, all) 

Придеви и прилози 
Придеви и прилози истог облика (fast, early, late, hard) 

Промена значења (нпр. hard/hardly, near/nearly) 

Поређење једнакости и неједнакости (as … as, not so …, not as… as) 

Везници  
Везници у пару (as...as, both...and, so...as, either...or, neither...nor, not...only, but...also, 

though...yet) 

Творба речи  
Најчешћи суфикси (- hood, - ness, - ment, - ion/- ation) и префикси (co- , dis- , in- , mis- 

) за творбу именица  
Одрични префикси (un- , in- , im- , ir- , dis- ) 

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена 
Causative have/get 

Герунд (употреба после глагола enjoy, prefer, avoid ... и после израза It’s no use, I can’t 

help ...) 

Модални глаголи са инфинитивом перфекта 
Партиципи (садашњи и прошли) 

Пасивне конструкције 
Предлози 
Предлози после придева и партиципа (нпр. angry about, fond of, disappointed with) 

Предлози после глагола (нпр. congratulate on, borrow from, divide into …) 

Фразални глаголи са објектом (Take off your coat. /Take your coat off.) 

Бројеви (вишецифрени, децимални, разломци) и рачунске операције 

Реченица 
Релативне реченице (рестриктивне и нерестриктивне) 
Погодбене реченице (обнављање сва три типа) 
If only …/I wish … (за изражавање жеља, кајања/жаљења) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Неодређени придеви и неодређене заменице (аggettivi e pronomi indefiniti) 



Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 
(pronomi diretti nei tempi composti) 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Органска компарација придева 
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo(forme irregolari) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente)  

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева grado comparativo e superlativo dell’aggettivo 

(forme irregolari) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Увођење нове грађе 
Утврђивање и продубљивање употребе прошлих времена (passato prossimo/imperfetto 

e trapassato prossimo, passato remoto - рецептивно) 

Употреба конјунктива у зависној реченици (finali, concessive, condizionali, temporali, 

modali ecc.) 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 



Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Поред утврђивања градива које је обрађено и систематизовано у претходним 

годинама, у овом разреду се обрађује:  
Одредбе квалитета и квантитета  
Описна компарација помоћу партикула:  
ganz, besonders, höchst, sehr, überaus (апсолутни суперлатив).  

Sie ist eine sehr fleißige Studentin  

Das war eine besonders /höchst/ angenehme Reise.  

Потенцирање суперлатива  
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sie ist das allerchönste Mädchen in der Schule.  

Неуправни говор  
За истовременост конјунктив презента или претерита  
Sie sagt: “Ich schreibe einen Brief an meinen Freund."  

Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie sagt, dass sie...  

За радњу која се десила пре момента говора; перфект или плусквамперфект 

конјунктива.  
Sie sagt: "Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen".  

Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen. Sie sagt, dass sie...  

За радњу која се дешава после момента говора: футур конјунктива или облик "würde"  

Sie sagt: "Ich werde einen Roman von T. Mann lesen."  

Sie sagt, sie werde /würde/ einen Roman von T. Mann lesen. Sie sagt, dass sie...  

Инфинитивне конструкције  
Изражавање модалитета  
а) sein + zu + инфинитив  

Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu beobachten.  

б) lassen + sich + инфинитив  

Das lässt sich leicht erklären.  

Diese Bruchspalte lässt sich bis nach Novi Sad verfolgen.  

Пасив радње и пасив стања (презент, перфект, претерит и футур) 
Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto wurde sehr billig verkauft.  

Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно)  
Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei sollte die Meinung der 

Gegner in Betracht genomen werden.  

Лексикологија  
- сложенице, префиксација и суфиксација  
- стране речи и интернационализми, термини и терминологизиране речи из општег 

језика.  



Лексикографија  
Стручни речници и њихово коришћење  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Једночлане реченице: неодређено- личне и уопштено- личне. Претварање 

неодређено- личних реченица у личне и обрнуто (В киоске продают газеты - Газеты 

продаются в киоске). Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто (План 

выполнен заводом - Завод выполнил план).  

Непотпуне реченице: Ты куда? Сюда! Ты очень изменился!- Разве? Ты прочитал этот 
роман? - Прочитал.  

Именице  
Именице singularia tantum (вода, молоко, детство, молодёжь, красота; Россия, 

Сербия, Урал). Род абревијатура (скраћеница). Познатији наши и страни географски 

називи са специфичностима у роду, броју и промени. 

Заменице  
Неодређене заменице са - то, - нибудь, - либо, кое- ; заменице некто, нечто 

(морфолошке карактеристике и употреба). 
Придеви  
Посебни случајеви образовања краћег облика: большой- велик; маленький- мал; 

злой- зол. Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, лучший, 

малейший. Елатив.  

Бројеви  
Читање децимала и разломака: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 - ноль целых одна 

сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая (одно целое) одна десятая; 2,4 

- две целых четыре десятых; ½ - одна вторая (половина); ¾ - три четвëртых (три 

четверти). Социјативни бројеви и бројевни прилози: вдвоём, втроём, вчетвером.  

Глаголи  
Глаголски придеви - активни и пасивни (грађење и употреба).  
Глаголи са значењем оба вида (рецептивно). Глаголи кретања са префиксима - 

активно коришћење.  
Прилози  
Систематизација прилога. Исказивање опозиције место - правац паровима прилога 

просторног значења као нпр.: там- туда, здесь- сюда, где- куда и сл. 

Предлози  
Предлози карактеристични за функционалне стилове (научни, пословни, 

публицистички и сл.): в виде, в зависимости от, в качестве, в процессе, в 

результате, вследствие, по мере, по причине, при условии и сл. (рецептивно). 

Везници  
Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно тому, как; по мере 

того, как; в зависимости от того, как; в результате того, что; в связи с тем, что; не 

смотря на то, что и сл. (рецептивно).  

Реченични модели  
Према програму за гимназију општег типа. 
Лексикологија  
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија речи. Општестручна терминологија 

из области више научних дисциплина (посебно из природних и техничких наука и из 
области информационих технологија).  

Лексикографија  
Структура стручног, специјализованогдвојезичног речника и његово коришћење.  

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 



Именичка група 
- Употреба члана и заменице у специфичним посесивним обртима: j’ai mal au genou, 

le vin me monte à la tête.  

- Бројеви: разломци. 

- Праве неодређене заменице.  
- Сложене упитне заменице lequel, laquelle, итд.  

- Демонстративи là и ci: ce soir- là, cette fois- ci. 

- Придеви испред и иза именице: une jolie petite robe noire. 

Глаголска група 
- Основне вредности и употребе начина, времена и перифрастичних конструкција 

савладаних у претходним разредима.  
- Перифрастичне конструкције са помоћним глаголом у имперфекту: j’allais partir, il 

venait d’arriver, nous étions en train de faire nos bagages… 

- Антериорни футур. 

- Систем прошлих времена у нарацији, посебно опозиција перфекат / имперфекат. 
- Глаголске конструкције са sembler, avoir l’air, devenir + придев. 

- Императив са инфинитивом: laisse- moi parler! 

- Систематизација партиципа презента и герундива. 
Предлози 
- Предлози у изразима: à l’envers, à moitié, à peine, de bonne / mauvaise humeur, de nos 

jours, de rien, en avance / retard, par hasard, pour rien, sans cesse.  

Прилози 
- Место прилога употребљених са простим и са сложеним временима: beaucoup, bien, 

déjà, encore, enfin, mieux, peut- être, souvent, vite; прилози на -ment. 

Модалитети и форме реченице 
- Пасив без израженог агенса; са агенсом уведеним предлогом par; са агенсом 

уведеним предлогом de. 

- Позиционо наглашавање реченичних делова. 
- Уметнута реченица (l’incise). 

Сложене реченице 
- Инфинитивне реченице. 
- Узрочне реченице са везником comme; 

- Предложне конструкције: à cause de, grâce à.  

- Последичне реченице са везницима si / tellement… que; последичне конструкције са 
инфинитивом: réussir / arriver / parvenir à …, apprendre à….  

- Опозитивна реченица са везником alors que.  

- Концесивна хипотеза са везником même si. 

- Финалне реченице са везницима de manière / façon que (+ субјунктив).  

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Пасивне конструкције са и без агенса 
Miguel fue invitado po María 

Miguel fue nombrado secretario de la Asociacín 

Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута. 
Piensan viajar mañana. 

Es necesario estudiar lenguas extranjeras. 

Hacer ejercicio es muy importante para la salud. 

Estar + gerundio 
Estaban discutiendo cuando entró Juan. 

Хипотетичке реченице (све три могућности)  
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa 



Si me visitaras, te llevaré a la playa.  

Si me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa 

Сложена реченица 

Зависна реченица у субјунктиву  
Субјунктив прошлих времена (preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito 

perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto), облици и упиотреба (рецептивно) 

Основе употреба глаголских начина индикатива и субјунктива у најчешћим 

типовима сложених реченица ( релативна, временска, узрочна, последична ). 
Безличне конструкције 
Са глаголима llover, nevar… 

Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante… 

(указати на употребу субјунктива у неким од ових реченица) 
Изражавање 
- бојазни: temo que haya llegado a tiеmpo. 

- жеље: Espero que venga 

- заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario que aprendan estos 

verbos. 

Бројеви 
Разломци, математички знакови и радње. 
Лексикографија 
Структура стручних речника и њихово коришћење. 

IV РАЗРЕД 

- дванаеста година учења - 
(2 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, чак 

и ако час води непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно 

артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- после првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример монолошког 

излагања о познатој теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена 
познавања теме и контекста постави хипотезе у вези са: 

- општом темом и садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.); 

- структуром излагања. 
Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
- после другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и 

структуру усменог текста; 
- разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структурисана излагања о 

актуелним друштвеним темама и о онима из сфере сопственог интересовања у којима 
се користи стандардни језик. 



Медији: емисије информативног и научног садржаја 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о актуелним темама у којима се користи стандардни говор;  

- разуме емисије научно- популарног садржаја и најважније елементе емисија 
научног садржаја. 

- Прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују актуелне теме;  
- разуме тему радио емисија (репортажа, интервјуа и сл., до 15 минута), као и њихов 

садржај, под условом да је говор стандардан и артикулација јасна; 
Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

актуелне теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног 

живота уз отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под 

условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 
- разуме упутства за употребу одређених средстава, предмета или апарата, под 

условом да не садрже много стручних елемената. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да:  
Разликовање текстуалних врста 
- разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову макро и 

микро структуру и разуме њихову сврху и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације сложенијих аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних текстова, као и њихов општи смисао; 

- разуме текстове дужине до 250 речи о конкретним темама из различитих области 

интересовања, са значајним степеном исправног поимања и тумачења садржаја. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних врста текстова 
- разуме општи смисао и појединачне детаље приватне кореспонденције свакодневне 

тематике, као и општи смисао и најфреквентније фразе карактеристичне за пословну 

кореспонденцију; 

- разуме главну нит и суштину образложења у представљању неког проблема у 

једноставнијим текстовима аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или 

писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима се јавља аргументација;  
- разуме битне елементе и општи садржај ограничено комплексних информативних 

текстова, уз повремено коришћење речника и приручника или наставникову помоћ. 



Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у познатим и мање познатим врстама текстова пронађе велики број 

релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана 

јасним језиком, поткрепљена примерима конкретне употребе и / или илустрацијама; 
- уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, 

користећи повремено речник или неко друго помоћно средство; 

- разуме различите врсте стручних текстова у којима се користе симболи, формуле и 

остали елементи научне апаратуре; 
- разуме упутства за монтажу и коришћење различитих инструмената, апарата, 

справа, предмета;  
- разуме најважније информације и главне појмове стручно специфичних текстова у 

којима се говори о техничким иновацијама, попут лабораторијских извештаја, описа 
компоненти материјала и/или производа, нових открића и достигнућа. 

Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски 

неспецификованом лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање 
речника / приручника. 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза 

које вешто примењује; 
- опише карактеристичне детаље неког догађаја; 
- исприча причу или изнесе неки опис једноставним "листањем" и ређањем 

елемената;  
- једноставним речима опише и укратко упоређује ствари и догађаје. 
Аргументовање 
- аргументује ставове и мишљења тако добро да га саговорник, без потешкоћа и 

готово током целог излагања, разуме; 
- нагласи током излагања битне чињенице неког догађаја из личног искуства, укратко 

их образложи и објасни своје мишљење. 
Излагање пред публиком 
- у презентацији изнесе свој вредносни став о темама везаним за лично искуство и 

интересовања; 
- је у стању да одговори на непосредна питања која се надовезују, под условом да се 

могу поновити; 

- интерпретира радњу неког филма или књиге и опише свој доживљај о њима. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно како би се, без претераног напора, сналазио у уобичајеним 

ситуацијама. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 
- предлаже и реагује на предлоге; 



- прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно 

и стандардним језиком. 

Формална комуникација 
- активно учествује у уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на 

стандардном језику уколико саговорник говори разговетно; 

- размењује информације, добија упутстава или разрешава неке практичне проблеме; 
- прати промене тема у некој формалној дискусији о темама из домена интересовања 

или струке, уколико се разговор води полако и разговетно; 

- се сналази у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту, у продавници, пошти или 

банци (нпр. захтевати замену неке неисправне робе или производа); 
- тражи и добије додатна обавештења. 
Интервјуисање 
- преузме извесну иницијативу током консултације или разговора (покретање нове 

теме), али у приличној мери остаје зависан од интерактивног деловања самог 
саговорника. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
Тема 
- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања, као и у вези са 

актуелним дешавањима истичући јасно своје ставове у вези са различитим проблемима 
савременог друштва (културни догађаји, спорт, екологија, савремене технологије и 

слично); 

- може резимира прочитану причу, новински чланак, филм и слично и објасни свој 
став у вези са неком темом која је предмет учениковог занимања, као и да прецизно 

парафразира одређене делове наративног текста, нечије ставове и слично. 

Текстуалне врсте и дужине 
- пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи); 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима из свог домена интересовања и 

проблемима савременог друштва; 
- је у стању да прецизно напише краће и једноставне излагање о темама од општег 

интереса; 
- може прецизно да пренесе информације, истичући релевантне чињенице и своје 

мишљење. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из јавног и приватног домена, 

али долази повремено до грешака када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- пише на теме у вези са одређеним школским предметима који су у вези са 

интересовањима ученика; 
- служи се стручним терминима из одређене области која је предмет учениковог 

интересовања (нпр. историја, географија, ликовна култура и слично);  

- прецизно и јасно опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 
- образложи мишљење, планове и догађаје. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика 
Ученик треба да:  
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 



- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 
знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава. 
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи, ученик 

треба да: 
Усмена медијација 
- препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај краћег адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и са 
Л1 на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука уз 

консултације са наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1, краћих адаптираних тесктова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Множина сложеница 
Множина именица страног порекла 
Члан (утврђивање и проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и 

неодређеног члана) 
Везници  
Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, 

since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that) 

Творба речи 
Суфикси за прaвљење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице: именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви (blue- eyed, short- 

sleeved …) 

Глаголи 
Обнављање обрађених глаголских времена 
Simple and continuous forms (глаголи стања и акције: think, feel, look, see, smell, taste, 

appear) 



Наративна глаголска времена (Past Simple, Рast Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to/would за уобичајене радње у прошлости) 

Future Continuous/Future Perfect/Future Perfect Continuous 

Глаголи праћени герундом или инфинитивом 

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости) 

Предлози у изразима за време 
(нпр. on time/in time, at the end/in the end/at last …) 

Фразални глаголи (од три дела, нпр. split up with, run out of, come up with...) 

Реченица 
Неуправни говор (са слагањем времена; различити типови реченица) 
Погодбене реченице (алтернативе за if, нпр. unless, provided (that), as long as) 

Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност (I wish/If only/It’s time /I’d 

rather) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Неодређени придеви и неодређене заменице (аggettivi e pronomi indefiniti) 

Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 
(pronomi diretti nei tempi composti) 

Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта и индиректног објекта у 

сложеним временима (pronomi diretti e indiretti nei tempi composti) 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Органска компарација придева 
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo(forme irregolari) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Релативни суперлатив(superlativo relativo) 



Неправилни компаративи и суперлативи (comparativi e superlativi irregolari) 

Неодређени придеви и присвојне заменице (alcuni aggettivi e pronomi indefiniti) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente)  

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева grado comparativo e superlativo dell’aggettivo (forme 

irregolari) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Утврђивање и продубљивање употребе прошлих времена (passato prossimo/imperfetto 

e trapassato prossimo, passato remoto - рецептивно) 

Употреба конјунктива у зависној реченици (finali, concessive, condizionali, temporali, 

modali ecc.) 

Увођење нове грађе 
Конјунктив садашњи (congiuntivo presente) ПРОДУКТИВНО 

Конјунктив прошли (congiuntivo passato) ПРОДУКТИВНО 

Конјунктив имперфекта (congiuntivo imperfetto e trapassato) РЕЦЕПТИВНО 

Употреба кондиционала прошлог и Футура II (futuro anteriore) РЕЦЕПТИВНО 

Хипотетичке реченице: потенцијална и иреална (periodo ipotetico della possibilità e 

irrealtà) РЕЦЕПТИВНО 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 



Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним разредима, са циљем да 

рецептивна употреба језика све више постаје репродуктивна.  
Партицип I и II у:  
а) атрибутивној употреби  

das spielende Kind; die streikende Arbeiter; der ausgefüllte Antrag;  

б) адвербијалној употреби  

Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tisch. Sie kam gut informiert an. 

в) предикативној употреби  

Die Reise war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.  

г) партиципи као део номиналне групе речи са редоследом елемената (рецептивно)  

Die in der Luft schwebenden Staubteilchen; die gestern bestellten Bücher; die erzielten 

Arbeitsleistungen.  

- препознавање еквивалентних атрибутивних реченица  
Ein weinendes Mädchen. Ein Mädchen das weint. Der sich nähernde Zug. Der Zug der sich 

nähert. Die gestem gedruckte Zeitung. Die Zeitung die gestern gedruckt ist.  

Инфинитив ca zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији еквивалентних зависних 

реченица  
Es ist wichtig pünktlich zu sein. /Es ist wichtig, dass man pünktlich ist./ Er braucht nur 

einge Minuten um die Aufgabe zu lösen. /Er braucht nur einige Minuten, damit er die Aufgabe 

löst. 

Ред речи у реченици са тежиштем на положају глагола - систематизација  

Лексикографија  
Енциклопедијски речници и служење њима. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Упитна реченица - специфичности изражавања питања у руском језику. Одрична 

реченица - специфичности изражавања одрицања у руском језику. Претварање 
партиципских конструкција у сложене реченице и обрнуто. 

Именице  
Систематизација именица. Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног 

система јединица. Род непроменљивих именица. Именице придевског и партиципског 
порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење именица (- ик, - ист, - ец, - овец, - 

льщик, - ка, - ица - ша, - тель, - ние, - онок).  

Заменице  
Преглед и систематизација заменица.  
Придеви  
Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за грађење придева.  
Бројеви 
Читање разломака, математичких знакова и радњи: 

2 
1 

7 
- одна целая две седьмих;  

5 9 - пять целых девять десятых;  
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2²= 4- два в квадрате равно четырëм;  

2³ - два в кубе;  
2

8
 - два в восьмой степени;  

2
n
 - два в степени ен;  

√9- корень квадратный из девяти. 

Лексикографија 
Структура специјализованих двојезичних и једнојезичних (и енциклопедијских) 

речника и њихово коришћење.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка и глаголска група 
- Употреба и изостављање члана после предлога avec и sans (avec le plus grand plaisir, 

avec plaisir; sans l’aide de mes parents, sans aide). 

- Придеви који мењају значење сходно месту у односу на именицу. 

- Компартив и суперлатив, систематизација; неправилни компаратив и суперлатив. 

- Бројеви, систематизација. 
- Мултипликативни бројеви. 

- Мултипликативни бројеви. 

- Бројне именице и бројни прилози. 

- Прономинални глаголи. 

- Систематизација: слагање партиципа. 
- Фактитивни глаголи и најчешће конструкције. 
- Перфект субјунктива. 
- Рецептивно: аорист најфреквентнијих глагола, укључујући и неправилне avoir, être, 

aller, venir, dire, faire. 

Предлози 
Предлози у изразима: à première vue, à présent, de bonne heure, de nos jours, en 

attendant, en conclusion, en résumé, en personne, jusqu’au bout, par chance, par moment, 

sans coeur, sous le choc.  

Прилози 
Придеви употребљени као прилози: bas, bon, cher, fort, lourd. 

Модалитети и форме реченице 
- Систематизација: наглашавање реченичних делова. 
- Позиционо наглашавање директног и индиректног објекта. 
Сложене реченице 
- Исказивање узрока и последице. 
- Последична реченица са везником si bien…que.  

- Опозитивни израз avoir beau + инфинитив.  

- Финалне реченице са везницима de peur / crainte que (праћено експелтивним ne ).  

- Рестриктивна реченица са везником sauf / excepté que (+ индикатив); рестрикција са 
comme. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именичке групе 
Именице. Род и број именица. Род и број сложеница. Pluralia tantum. 

Oдређени члан. Одсуство одређеног члана. 
Неодређени члан (значење у једнини и множини) 

Бројеви. Редни бројеви. 

Придеви. Положај придева у односу на именицу. 

Личне заменице. Систематизација морфосинтаксе ненаглашених заменица. 
Сложена реченица 



Препознавање односа глевне и зависне реченице у тексту, употреба субјунктива у 

зависној реченици (системски преглед времена и функција; пре свега рецептивно); 

изражавање хипотетичности; кондиционалне реченице (системски преглед времена и 

функција; рецептивно). 

Изражавање компаративности 
Tan(to)…como…Esta pelicula es tan interesante como la que vimos la semana pasada.  

Tanto los adultos como los niños deben prestar atención al medio ambiente.  

Más / menos….que 

Menor / mayor…que 

Major / peor…que 

Суперлатив (Релативни и апсолутни: указати на разлике у значењу.) 

El libro más interesante que he leído… 

Es un libro interesantísimo 

Именице 
Системски преглед рода и броја. 
Бројеви 
Читање разломака, математичких знакова и радњи. 

Творба речи 
Сложенице ( најчешће комбинације): 
Sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas… 

деривација 
а) помоћу префикса 
a- , in- , anti- , super- … 

б) помоћу суфикса 
- mente, - able, - so/a,….. 

Номинализација најчешћих граматичких категорија инфинитива 
los deberes, 

Придева 
El lindo, la bonita 

Прилога 
El bien, el mal…. 

Лексикологија 
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија. 
Лексикографија 
Стручни и енциклопедијски речници. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Сврха учења страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно 

увећава од 20 до 50% током четворогодишњег образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 
стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много 

више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења 
страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате 
одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у 

области струке, усавршавања и напредовања. 
Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 



краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за 
захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне 
комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском разговору.  

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
- комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и 

паровима, додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима 
који не морају бити искључиво језичке природе (task- based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 
- Настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 
- Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју 

и провери разумевања говора; 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини- дијалози, игра по уогама, 

симулације итд.); 

- Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, 

организација тематских вечери и сл.); 

- Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене 
аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на одређену тему); 

- Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља 
до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате;  

- Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 
(усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  
- Планирана су два писмена задатка годишње. 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ликовно образовање, 

информатика. 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК  

(за образовне профиле у четворогодишњем трајању са недељним фондом часова 3)  

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 



- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја четвртог разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада 

први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а 
други страни језик до нивоа А2+ код продуктивних вештина (говор и писање), односно 

Б1 уколико се ради о рецептивним вештинама (слушање и читање). 
ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

средње школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са 

интересовањима ученика, актуелним збивањима у свету и потребама струке.  
Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
Свет рада (перспективе и образовни системи);  

Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
Интересантне животне приче и догађаји; 

Живи свет и заштита човекове околине; 
Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
Медији и комуникација; 
Храна и здравље ( навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
Потрошачко друштво; 

Спортови и спортске манифестације; 
Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни 

језик; 

Европа и заједнички живот народа; 
Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго). 

Језик струке (адекватни стручни текстови, пословна кореспонденција, огласи, шеме, 
формулари, извештаји и др.) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 



- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежеме, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл, који се могу 

преслушавати више пута;  
- категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 



речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са 
различитим наставним предметима); 



- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 
парафразирање, есеји, личне белешке); 

- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким култруним догађајима и сл.). 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разлликама између културних модела и комуникативних узуса 
сопствене говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 



у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената кулутре/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других културак 

које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сосптвено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањењем 

претходно усвојених елемената, надоградђују се сложеније граматичке структуре. 



Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у 

складу са постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

- десета година учења - 
(3 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим 

активностима на часу.  

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања око 

5 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 

анкетирање пролазника и друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне 

језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио/видео материјали: детаљно/селективно разумевање 
После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о познатим темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор; 

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно познате теме; 
- разуме општи садржај рекламних порука и радио емисија (до 12 минута) о темама 

из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме; 
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 



- разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних врста које користи 

у приватном и школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  

- разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 
интересовања (породични живот, свакодневница, школа, посао, слободно време, дневни 

догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, језичких 

знања и других предзнања. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку 

с пријатељима и познаницима; 
- разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не 

разуме сваки појединачни детаљ; 

- разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, на релативно познате теме. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у уобичајеним писаним документима (писмима, проспектима, обавештења) 

пронађе и разуме већи број релевантних информација. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком и/или праћени визуелним елементима, без великог броја стручних израза;  
- разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, драму), 

уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних елемената. 
ГОВОР  
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 



Описивање 
- на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 
структуре); 

- описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих 

прича и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 
структуре; 

- опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 
- опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

Аргументовање 
- аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 
- укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 
- описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 
- интерпретира радњу неког филма или књиге. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- износи лични став или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из 

домена личних интересовања и образовања користећи познате језичке елементе; 
- снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним 

ситуацијама, постављајући практична питања типа: Куда ићи? Шта радити? Како се 
организовати ? (планови за излазак и сл.); 

- препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

- изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
- прати основни смисао формалне дискусије о познатим темама из домена личних 

интересовања, образовања или струке ако се говори стандардним језиком и користе 
познати језички елементи; 

- изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 
- размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 
помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

- сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 
Функционална сарадња 
- прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да 

су се добро разумели; 

- пренесе једноствне и директне информације. 



Интервјуисање 
- користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано 

постављање неколико додатних питања. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања и окружења; 
- у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 
- у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим 

ситуацијама и садржајима из свакодневног живота младих, као и садржаје 
информативног и документарног карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи) користећи стандардне 

и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука); 
- пише белешке у вези са свакодневним потребама и плановима;  
- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и да на 

разумњив начин пише о елементима које сматра битним; 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до честих грешака када 

се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- опише ствари које су му блиске; 
- употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о предметима и 

стварима које има и пореди их са другима; 
- описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 
- правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације.  
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и са 
Л1 на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 



- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику) 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације са 

наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних тесктова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Род именица 
Именице у функцији придева 
Саксонски генитив 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 
Заменице и детерминатори 
Показне заменице 
Присвојне заменице 
Повратне заменице 
Придеви и прилози  
Грађење, врсте, место у реченици 

Прилози учесталости 

Компаративи и суперлативи 

Везници  
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so 

Творба речи  
Суфикси за именице које означавају занимања - er/- or, - ist, - ician  

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена са посебним акцентом на употреби 

прошлих времена: 
Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous 

Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

Will/going to за предвиђање 
Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t/needn’t)  

Пасивни глаголски облици и конструкције 
Предлози  
Bреме, место и кретање 
Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Предлози после глагола (нпр. talk to, look at) 

Фразални глаголи са on, off, up, down… (нпр. go on, turn on/off, turn up/down …) 

Реченица 
Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions, Tag questions) 

Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне) 



Неуправни говор (са и без слагања времена) 
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан (articolo partitivo)  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице (pronomi personali) 

Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Присвојне заменице (pronomi possessivi) 

Показне заменице (pronomi dimostrativi) 

Повратне заменице (pronomi riflessivi) 

Упитне заменице (pronomi interrogativi: chi? che?/che cosa?) 

Неодређене заменице и придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 

(pronomi diretti nei tempi composti) РЕЦЕПТИВНО 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 



Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente) - РЕЦЕПТИВНО 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Негација  
nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht , nirgendwohin, keinesfalls, keineswegs  

Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs heute ankommen.  

Глаголи 
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности  

Пасив радње (презент, претерит, перфект), инфинитив пасива са модалним глаголом 

Одредбе квантитета  
- Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске радње. Монете.  
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei Liter Milch, 2,40 - zwei 

Meter vierzig, 2,40 Е - zwei Euro vierzig.  

Систематизација категорија којих у матерњем језику нема или се битно 

разликују.  
Инфинитивне конструкције сa zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu  

Er beschloß gleich nach Haus zu gehen.  

Ich kam früher, um mit dir zu reden. Sie verliehen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. 

Statt zu regnen, began es zu schneien.  

Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења  
Конјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање жеље, могућности, 

сумње, претпоставки, нестварности  

Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du zu spät gekommen. Hätte 

er das gewußt!  

Реченица 
Кондиционалне реченице  
Потенцијалне реченице 



Er wäre zutrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen, wenn ich Zeit hätte.  

Иреалне (рецептивно)  

Везник: wenn, falls  

Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.  

Намерне реченице  
Везници: damit, dass  

Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib acht, dass du nicht zu spät 

kommst.  

Начинске реченице  
Везници: indem, ohne dass, statt dass  

Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an mir vorbei, ohne dass sie 

mich bemerkte. Statt dass du mich abholst, gehe ich zu Fuß nach Hause. 

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)  

Везници: wie, als, als ob  

Sie ist so schön, wie man mir erzählte.  

Alles endete viel besser, als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.  

Творба речи  

Заменички прилози - грађење и употреба  
(Wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.  

Грађење сложеница  

именица + именица; придев + именица, префиксација  
Atomphysik, Wandtafel, Hochachule, Schnellzug, beantworten, begrüßen, ummöglich  

Изведене именице  
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченице са глаголским прилозима (Он много работал, не покладая рук. Он вышел, 

осторожно закрыв дверь.). Изражавање негације. Употреба нет, не, ни у реченици.  

Именичка рекција типа: игра в футбол, игра в шахматы; обучение русскому языку; 

подготовка к экзамену и сл. 

Именице  
Варијанте падешких наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на -у (мёду, 

чаю, народу, из лесу); генитив множине без наставака (книг, рек, гор).  

Изведене и сложене именице. Скраћенице (вуз, АН, МГУ, РФ и сл.).  

Заменице  
Опште заменице: сам, самый, любой, каждый, весь, всякий... 

Придеви  
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика, у предикату са 

допуном (Эти задания для нас просты. Эти задания простые.) 
Бројеви  
Редни бројеви у различитим синтаксичким конструкцијама.  
Глаголи  
Императив за 3. л. једн. и 1. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код грађења глагола и 

њихова улога у промени глаголског вида (сделать, заговорить, написать, 

переписать).  

Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом (идти, вести, 

нести).  

Глаголски прилози (обнављање, активирање и систематизација).  



Радни глаголски придеви (обрада и активирање њихове употребе).  
Прилози  
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска основа + О (тихо, скромно и 

сл.); придевска основа + И (по- русски, практически и сл.).  

Предлози  
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, 

около, вокруг, с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у временској 
одредби; в и на у одредби места: роботать на заводе, учиться в университете и сл.).  

Везници  
Најфреквентнији везници и везничке речи (хотя, прежде чем, чтобы; что, который, 

где, когда, потому что, тоже, куда, если, пока и др.).  

Реченични модели 
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у 

различитим варијацијама и комбинацијама. У II разреду посебну пажњу посветити, пре 
свега (у виду вежби), моделима у потврдном, одричном и упитном облику за 
исказивање следећих односа:  

Субјекатско-предикатски односи  
Реченице са кратким придевским обликом у предикату  

Я был болен гриппом.  

Он способен к математике. 
Објекатски односи  
Реченице са објектом у инфинитиву  

Врачь советовал мне отдохнуть.  

Я уговорил товарища молчать.  

Сложена реченица  
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.  

Я уговорил товарища, чтобы он молчал. 

Просторни односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.  
Она живëт у своих родителей.  

Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете.  
б) Сложена реченица  
Мы пошли туда, куда вела узкая тропника.  
Временски односи  
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом  

Они собираются по вечерам.  

Это случилось по окончании войны.  

б) Реченице са глаголским прилогом  

Возвращаясь домой, я встретил товарища.  
Кончив работу, он поехал домой.  

в) Сложена реченица  
Как только скрылось солнце, стало холодно.  

Начински односи  
а) Реченица са глаголским прилогом  

Друзья возвращались домой весело разговаривая.  

Он поздоровался кивнув головой.  

б) Сложена реченица  
Мы всë сделали так, как сказал учитель.  

Он оказался способнее, чем я предполагал.  



Узрочни односи  
а) Реченице с глаголским прилогом  

Не находя нужного слова, он замолчал.  

Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.  

б) Сложена реченица  
Так как брат почуствовал голод, он решил пообедать без меня.  

Циљни односи  
а) Реченице са одредбом у инфинитиву  

Мать отпустила дочку гулять.  

Мы пришли проститься/чтобы проститься.  

б) Сложена реченица  
Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику.  

Ортографија  
Интерпункција - основна правила. Основне функције знакова интерпункције. Писање 

ь, ъ (систематизација).  
Лексикологија  
Најчешћи деминутиви именица и придева. 
Лексички синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и пароними.  

Лексикографија  
Структура једнојезичних речника и служење њима (школски једнојезични - 

"толковые", ортографски и речници синонима).  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуства детерминаната. 

- Систематизација рода и броја именица и придева, места и поређења придева.  
- Систематизација заменица: личних ненаглашених (укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за директни и за индиректни објекат; показних и присвојних; 

упитних и неодређених. 

Глаголска група 
- Систематизација глаголских начина и времена: презента, сложеног перфекта, 

имперфекта, плусквамперфекта, футура првог индикатива, као и перифрастичних 

конструкција: блиског футура, блиске прошлости, радње у току.  

- Антериорни футур. 

- Презент субјунктива најфреквентнијих глагола.  
- Презент и перфект кондиционала најфреквентнијих глагола. 
- Употреба инфинитива. 
- Рестрикција са ne… que. 

Предлози 
- Систематизација употребе предлога и фреквентних предложних израза. 
- Предлози и сложене релативне заменице (avec lequel, pour laquelle, auquel…). 

- Предлози у глаголским конструкцијама. 
Прилози 
- Поређење прилога. 
Модалитети и форме реченице 
- Систематизација декларативног, интерогативног, екскламативног и императивног 

модалитета. 
- Систематизација афирмације и негације; актива и пасива. 
- Уметнута реченица (l’incise). 



Сложене реченице 
- Систематизација координирања реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

- Систематизација зависних реченица са најфеквентнијим везницима: релативних, 

компаративних, временских, узрочних, концесивних и опозитивних, финалних, 

хипотетичних, реченица са que у функцији објекта, као и слагања времена у 

објекатским реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Облици субјунктива: презент 
Сложена реченица 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees ( estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen? 

Са инфинитивом ( са модалним глаголима) 
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.  

Указати на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para) и на смисао 

реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту. 

б) Зависне реченице у субјунктиву 
Употреба субјунктва презента (изражавање футура) 
Субјунктив прошлих времена (preterito imperfecto, preterito perfecto simple, pretérito 

perfecto compuesto), облици и употреба (само рецептивно). 

Казивање жеље, воље, намере 
а) субјунктивом 

б) инфинитивом 

Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que 

luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren 

Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que 

sus hijos tengan una vida mejor. 

Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне реченице, императив). 

Dime si/donde/cuando/quién/que… 

Sabes si/ donde/cuando/quién/que… 

Me puedes decir donde/cuando/quién/que… 

Хипотетичне реченице (други тип) 
Si me visitaras, te llevaría a la playa. 

Глаголи ser и estar 

Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aqu 

Ортографија 
Хијат и дифтонг 
Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 

III РАЗРЕД 

- једанаеста година учења-  
(3 часа недељно) 



Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, чак 

и ако час води непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно 

артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример монолошког 

излагања о познатој теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена 
познавања теме и контекста постави хипотезе у вези са: 

- општом темом и садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.) и  

- структуром излагања. 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
После другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и 

структуру усменог текста; 
- разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структурисана излагања о 

актуелним друштвеним темама и о онима из сфере сопственог интересовања у којима 
се користи стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о актуелним темама у којима се користи стандардни говор;  

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) идентификујући макротему и микротему/микротеме;  
- разуме тему радио емисија (репортажа, интервјуа и сл., до 15 минута), као и њихов 

садржај, под условом да је говор стандардан и артикулација јасна. 
Медији: емисије забавног и уметничког садржаја 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

актуелне теме;  
- слуша књижевне и уметничке текстове и повезујући знања стечена у настави 

матерњег језика и књижевности открива универзално и посебно у сфери емоција и 

идеја; 
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног 

живота уз отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под 

условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 
- разуме упутства за употребу одређених средстава, предмета или апарата, под 

условом да не садрже много стручних елемената. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 



- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову макро и 

микро структуру и разуме њихову сврху и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације сложенијих аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних текстова, као и њихов општи смисао; 

- разуме текстове дужине до 250 речи о конкретним темама из различитих области 

интересовања, са значајним степеном исправног поимања и тумачења садржаја. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних врста текстова 
- разуме општи смисао и појединачне детаље приватне кореспонденције свакодневне 

тематике, као и општи смисао и најфреквентније фразе карактеристичне за пословну 

кореспонденцију; 

- разуме главну нит и суштину образложењâ у представљању неког проблема у 

једноставнијим текстовима аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или 

писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима се јавља аргументација; 
- разуме битне елементе и општи садржај ограничено комплексних информативних 

текстова, уз повремено коришћење речника и приручника или наставникову помоћ; 

- препознаје лексичке специфичности проистекле из тематске разнородности 

текстова (политика, економија, спорт...).  
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у познатим и мање познатим врстама текстова пронађе велики број 

релевантних информација; 
- на основу прочитаног уводног или неког другог релевантног дела текста уме да 

процени треба ли да настави са читањем читавог текста.  
Разумевање стручних текстова 
- разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана 

јасним језиком, поткрепљена примерима конкретне употребе и / или илустрацијама;  
- уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, 

користећи повремено речник или неко друго помоћно средство; 

- разуме дужа и садржински слојевита упутства с тематиком из домена сопствених, 

познатих активности, укључујући и појединачне детаље који се односе на специфичне 
услове одржања и примене апарата, инструмената и слично, уз могућност поновљеног 
читања.  

Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски 

неспецификованом лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање 
речника/приручника. 

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 



Монолошко излагање 

Описивање 
- описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза 

које вешто примењује; 
- опише карактеристичне детаље неког догађаја; 
- исприча причу или изнесе неки опис једноставним «листањем» и ређањем 

елемената;  
- једноставним речима опише и укратко упоређује ствари и догађаје. 
Аргументовање 
- тако добро аргументује ставове и мишљења да га саговорник, без потешкоћа и 

готово током целог излагања, разуме; 
- у излагању нагласи битне чињенице неког догађаја из личног искуства, укратко их 

образложи и објасни своје мишљење. 
Излагање пред публиком 
- у презентацији, између осталог, изнесе свој вредносни став о темама везаним за 

лично искуство и интересовања; 
- одговори на непосредна питања која се надовезују, под условом да се могу 

поновити;  

- интерпретира радњу неког филма или књиге и опише свој доживљај о њима. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно добро како би се, без претераног напора, сналазио у уобичајеним 

ситуацијама. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 
- предлаже и реагује на предлоге; 
- прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно 

и стандардним језиком. 

Формална комуникација 
- активно учествује у уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на 

стандардном језику када саговорник говори разговетно и где обично долази до размене 
информација, добијања упутстава или решавања неких практичних проблема; 

- прати промене тема у формалној дискусији о познатим темама из домена личних 

интересовања или струке, уколико се разговор води полако и разговетно; 

- сналази се у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту (у продавници, пошти или 

банци) када нпр. захтева замену неке неисправне робе или производа; 
- добије додатна обавештења. 
Функционална сарадња 
- пренесе своје мишљење и реакције у односу на могућа решења и потезе које треба 

предузети, дајући кратка образложења и разлоге за тако нешто; 

- иницира саговорнике да изнесу своје мишљење о томе шта треба да се уради. 

Интервјуисање 
- преузме извесну иницијативу током консултација или разговора (покретање нове 

теме), али у приличној мери остаје зависан од интерактивног деловања самог 
саговорника. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 



- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања, као и у вези са 
актуелним дешавањима, истичући јасно своје ставове у вези са разним проблемима 
савременог друштва (културни догађаји, спорт екологија, савремене технологије и 

слично); 

- резимира прочитану причу, новински чланак, филм и слично и објасни свој став у 

вези са неком темом која је предмет учениковог занимања, као и да прецизно 

парафразира одређене делове наративног текста, нечије ставове и слично. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи);  

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима из свог домена интересовања и 

проблемима савременог друштва; 
- у стању је да прецизно напише краће и једноставне излагање о темама од општег 

интереса; 
- може прецизно да пренесе информације, истичући релевантне чињенице и своје 

мишљење. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из јавног и приватног домена, 

али долази повремено до грешака када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- пише на теме у вези са одређеним школским предметима који су у вези са 

интересовањима ученика; 
- служи се стручним терминима из одређене области која је предмет учениковог 

интересовања (нпр. историја, географија, ликовна култура и слично);  

- прецизно и јасно да опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 
- образложи мишљење, планове и догађаје. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава.  
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај краћег адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 на Л1 и са 
Л1 на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука уз 

консултације се са наставником; 



- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Mножина именица (посебни случајеви) 

Pluralia tantum, singularia tantum 

Збирне именице са глаголом у једнини и множини (нпр. people, police; family, team, 

orchestra …) 

Члан (проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и неодређеног члана) 
Заменице 
Безлична употреба заменица (we, you, they, one) 

Сложене заменице са some- , any- , no-  

Неодређене заменице и придеви (each, both, all) 

Придеви и прилози 
Придеви и прилози истог облика (fast, early, late, hard) 

Промена значења (нпр. hard/hardly, near/nearly) 

Поређење једнакости и неједнакости (as … as, not so …, not as… as) 

Појачавање значења придева и прилога (so, such, too, enough)  

Везници  
Везници у пару (as...as, both...and, so...as, either...or, neither...nor, not...only, but...also, 

though...yet) 

Творба речи  
Најчешћи суфикси (- hood, - ness, - ment, - ion/- ation) и префикси (co- , dis- , in- , mis- 

) за творбу именица  
Одрични префикси (un- , in- , im- , ir- , dis- ) 

Глаголи 
Обнављање обрађених глаголских времена 
Изражавање будућности: Future Perfect, Future Continuous, Present Perfect  

Causative have/get 

Герунд (употреба после глагола enjoy, prefer, avoid ... и после израза It’s no use, I can’t 

help ...) 

Модални глаголи са инфинитивом перфекта 
Партиципи (садашњи и прошли) 

Пасивне конструкције 
Пасивни изрази (нпр. It is said that… He is believed to …) 

Предлози 
Предлози после придева и партиципа (нпр. angry about, fond of, disappointed with) 

Предлози после глагола (нпр. congratulate on, borrow from, divide into …) 

Фразални глаголи са објектом (Take off your coat. /Take your coat off.) 

Реченица 
Релативне реченице (рестриктивне и нерестриктивне) 



Погодбене реченице (обнављање сва три типа) 
If only …/I wish … (за изражавање жеља, кајања/жаљења) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Неодређени придеви и неодређене заменице (аggettivi e pronomi indefiniti) 

Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 
(pronomi diretti nei tempi composti) 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Органска компарација придева 
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo(forme irregolari) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 



Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente)  

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева grado comparativo e superlativo dell’aggettivo 

(forme irregolari) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Увођење нове грађе 
Утврђивање и продубљивање употребе прошлих времена (passato prossimo/imperfetto 

e trapassato prossimo, passato remoto - рецептивно) 

Употреба конјунктива у зависној реченици (finali, concessive, condizionali, temporali, 

modali ecc.) 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Поред утврђивања градива које је обрађено и систематизовано у претходним 

годинама, у овом разреду се обрађује:  
Одредбе квалитета и квантитета  
Описна компарација помоћу партикула:  
ganz, besonders, höchst, sehr, überaus (апсолутни суперлатив)  

Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders (höcht) angenehme Reise.  

Неуправни говор  
За истовременост 
Sie sagt: "Ich schreibe einen Brief an meinen Freund."  

Sie sagt, dass sie einen Brief an ihren Freund schreibe.  

За радњу која се десила пре момента говора; перфект или плусквамперфект 
конјунктива  

Sie sagt: "Ich habe einen Roman von. T. Mann gelesen". Sie sagt, sie habe/hätte einen 

Roman von T. Mann gelesen. Sie sagt, das sie...  

За радњу која се дешава после момента говора: футур конјунктива или облик "würde"  

Sie sagt: "Ich werde einen Roman von T. Mann lesen."  



Sie sagt, sie werde/würde einen Roman von T. Mann lesen. Sie sagt, dass sie...  

Инфинитивне конструкције  
Изражавање модалитета  
1. sein + zu + инфинитив  

Dieses problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu beobachten.  

2. lassen + sich + инфинитив  

Das lässt sich leicht erklären.  

Dieses Problem lässt sich leicht erklären.  

Пасив радње и пасив стања  
Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto wurde sehr billig verkauft.  

Модални глаголи + инфинитив презента пасива  
Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei sollite die Meinung der 

Gegner in Betracht genommen werden.  

Лексикологија  
- сложенице, префиксација и суфиксација  
- стране речи и интернационализми, термини и терминологизиране речи из општег 

језика.  
Лексикографија  
Речник синонима, антонима, хомонима; фразеолошки речник.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Упитне реченице. Специфичности у изражавању питања у руском језику: заменичка 

питања о лицу и предмету (кто? что?), питања о припадању (чей?), о количини 

(сколько?), околносна питања (где? куда? когда? почему?) итд. Одричне реченице. 
Разноврсни облици и специфичности изражавања одрицања у руском језику (не, нет, 

ни; никто, ничто, никакой; нигде, никогда...). Партиципске конструкције. 
Претварање пасивне у активну конструкцију и обрнуто. Претварање партиципских 

конструкција у сложене реченице и обрнуто. Сложене реченице. Даљи рад на усвајању 

зависно- сложених реченица (временске, начинске, мере и степена и др.; Солнце уже 
было высоко, когда я открыл глаза. Писать надо так, чтобы всё было понятно. Он 

принёс столько словарей, сколько было нужно.). Безличне реченице. (Уже светает. Реки 

сковало льдом. Мечтам и годам нет возврата и сл.).  

Именице  
Именице општег рода (умница, невежда, соня). Именице pluralia и singularia tantum 

(понављање и систематизација). Род скраћеница. Наши и страни познатији географски 

називи са специфичностима у роду, броју и промени. Именице које означавају 

материју. Називи представника националних и територијалних група (творба, мушки и 

женски род, номинатив и генитив множине). Именице придевског порекла (лесничий, 

портной, гостиная, запятая, жаркое, пирожное). 

Заменице  
Одричне заменице; некого, нечего (структура, специфичности употребе).  
Неодређене заменице са - то, - нибудь, - либо, кое- (утврђивање и систематизација). 

Повратна заменица уз глаголе (Мы чувствуем себя хорошо. Он уважает себя). Употреба 
заменице свой. Односне заменице и корелације (Увидишь чудеса, каких не видел. 

Каков привет, таков ответ.). Заменица сей (у устаљеним конструкцијама: до сих пор, ни 

с того ни с сего).  

Придеви  
Присвојни придеви типа медвежий, лисий. Разлике у употреби простог и сложеног 

компаратива и суперлатива. Уочавање разлика у рекцији придева руског и матерњег 



језика. Елатив (Посебан облик суперлатива: Он рассказал всё до мельчайших 

подробностей.) 

Бројеви  
Систематизација промене основних бројева и њихова употреба. Бројеви полтора, 

полтораста (структура и употреба). Сложенице с морфемом пол- (структура и 

промена).  
Глаголи  
Глаголи са значењем оба вида: адресовать, исследовать, организовать, родиться итд. 

(у поређењу с матерњим језиком). Непарни глаголи. Глаголи кретања са префиксима 
(систематизација). Императив глагола типа пить, петь, лечь, есть. Префикси са 
временским значењем почетка, понављања и завршетка глаголске радње. Радни и трпни 

глаголски придеви - грађење, употреба и промена (систематизација). Трпни глаголски 

придев садашњег и прошлог времена (грађење и употреба).  
Прилози  
Грађење прилога од других врста речи (од именица: домой, вечером, од придева: 

новый- ново, хороший- хорошо, од броjева: однажды, дважды, од заменица: по- 

моему, всегда; од глагола, али у облику партиципа и глаголских прилога: блестеть- 

блестяще, читать- читая, од других прилога: близко- близко, отсюда, оттуда).  

Узвици  
Најчешћи узвици и њихова функција.  
Реченични модели  
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у 

различитим комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посветити (у виду вежби) 

моделима за исказивање следећих односа и значења:  
Субјекатско-предикатски односи  
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + 

инструментал: Мы с вами опять в школе.  
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.  

Металлы являются хорошими проводниками электричества.  
Глина служит сырьëм для керамических изделий.  

в) Реченице са копулом есть  

Организм есть живое существо.  

г) Реченице са это у предикату  

Золото - это драгоценный металл.  

д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  

Лес посажен недавно.  

Проект здания создан архитектором.  

Просторни односи  
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу  

Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.  
Северная его часть лежит за полярным кругом.  

Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  
Поезд приближается к территории Дальнего Востока.  
Он прошëл через всю Сибирь. 

Квантитативни односи  
а) Реченице са одредбом за меру и количину  

Был мороз в тридцать градусов.  

Предмет весом в пять килограммов.  

б) Реченице са одредбом за приближну количину  

Я приду минут через десять.  



В классе было учеников тридцать.  

Атрибутивни односи  
Реченице са атрибутом израженим партиципском конструкцијом.  

Ученик, стоящий у доски, долго решает задачу. 

Мы возьмём письменные работы, проверяемые преподавателем. 

Товарищ, прочитавший новую книгу, рассказал нам еë содержание.  
Книга, прочитанная товарищем, заинтересовала нас.  
Ортографија  
Писање удвојених сугласника. Писање речи страног порекла (автор, акула, логика, 

кафедра, экскурсия, баскетбол, Афины, Белград, Европа...). 
Лексикологија  
Даљи рад на усвајању синонима, антонима, хомонима и паронима, као и 

међујезичких хомонима и паронима. Вишезначност речи и њихова семантизација. 
Најучесталије врсте руских фразеологизама. 

Лексикографија  
Једнојезични речници и служење њима. Речник синонима, антонима, хомонима, 

фразеолошки речник, ортографски речник. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Употреба члана и заменице у специфичним посесивним обртима: j’ai mal au genou, 

le vin me monte à la tête.  

- Бројеви: разломци. 

- Праве неодређене заменице.  
- Сложене упитне заменице lequel, laquelle, итд.  

- Демонстративи là и ci: ce soir- là, cette fois- ci. 

- Придеви испред и иза именице: une jolie petite robe noire. 

Глаголска група 
- Основне вредности и употребе начина, времена и перифрастичних конструкција 

савладаних у претходним разредима.  
- Перифрастичне конструкције са помоћним глаголом у имперфекту: j’allais partir, il 

venait d’arriver, nous étions en train de faire nos bagages… 

- Систем прошлих времена у нарацији, посебно опозиција перфекат / имперфекат. 
- Глаголске конструкције са sembler, avoir l’air, devenir + придев. 

- Императив са инфинитивом: laisse- moi parler! 

- Систематизација партиципа презента и герундива. 
- Рецептивно: перфект субјунктива најфреквентнијих глагола.  
- Фактитивни глаголи и најчешће конструкције. 
Предлози 
- Предлози у изразима: à l’envers, à moitié, à peine, de bonne / mauvaise humeur, de nos 

jours, de rien, en avance / retard, par hasard, pour rien, sans cesse.  

Прилози 
- Место прилога употребљених са простим и са сложеним временима: beaucoup, bien, 

déjà, encore, enfin, mieux, peut- être, souvent, vite; прилози на -ment. 

Модалитети и форме реченице 
- Пасив без израженог агенса; са агенсом уведеним предлогом par; са агенсом 

уведеним предлогом de. 

- Позиционо наглашавање директног и индиректног објекта. 
- Позиционо наглашавање реченичних делова. 
Сложене реченице 
- Инфинитивне реченице. 



- Узрочне реченице са везником comme; предложне конструкције: à cause de, grâce à.  

- Последичне реченице са везницима si / tellement… que, si bien…que; последичне 
конструкције са инфинитивом: réussir / arriver / parvenir à …, apprendre à….  

- Опозитивна реченица са везником alors que.  

- Концесивна хипотеза са везником même si. 

- Финалне реченице са везницима de manière / façon que (+ субјунктив).  

- Рестриктивна реченица са везником sauf que (+ индикатив). 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именичке групе  
Именице. Род и број именица. Род и број сложеница. Pluralia tantum. 

Oдређени члан. Одсуство одређеног члана. 
Неодређени члан (значење у једнини и множини) 

Бројеви. Редни бројеви. 

Придеви. Положај придева у односу на именицу. 

Личне заменице. Систематизација морфосинтаксе ненаглашених заменица. 
Сложена реченица 
Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту, употреба субјунктива у 

зависној реченици (системски преглед времена и функција; пре свега рецептивно); 

изражавање хипотетичности; кондиционалне реченице (системски преглед времена и 

функција; пре свега рецептивно). 

Изражавање компаративности  
Tan(to)…como… 

Más / menos….que 

Menor / mayor…que 

Major / peor…que 

Суперлатив (Релативни и апсолутни: указати на разлике у значењу.) 

El libro más interesante que he leído… 

Es un libro interesantísimo 

Пасивне конструкције са и без агенса 
Miguel fue invitado po María 

Miguel fue nombrado secretario de la Asociacín 

Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута. 
Piensan viajar mañana. 

Es necesario estudiar lenguas extranjeras. 

Hacer ejercicio es muy importante para la salud. 

Estar + gerundio 
Estaban discutiendo cuando entró Juan. 

Хипотетичке реченице (све три могућности)  
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa 

Si me visitaras, te llevaré a la playa.  

Si me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa 

Безличне конструкције 
Са глаголима llover, nevar… 

Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante… 

(указати на употребу субјунктива у неким од ових реченица) 
Изражавање 
- бојазни: temo que haya llegado a tiempo. 

- жеље: Espero que venga 

- заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario que aprendan estos 

verbos. 



Бројеви 
Разломци, математички знакови и радње. 
Лексикографија 
Структура стручних речника и њихово коришћење. 

IV РАЗРЕД 

- дванаеста година учења-  
(3 часа недељно) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, 

укључујући и сложенија упутства у вези са задацима, пројектима, испитима и друго. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример вести 

(приближног трајања до 7 минута), постави хипотезе у вези са: 
- темама и садржајем, усмеравајући пажњу на релевантне језичке и нејезичке 

елементе (кључене речи, интонацију, говор тела и др.); 

- структуром излагања; 
- експлицитно исказаним ставовима. 
Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
После другог слушања: 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и исказане 

ставове; 
- разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 
Монолошка излагања 
- без припреме прати дужа излагања о разноврсним темама у којима се користи 

стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 
- разуме дуже информативне радијске и телевизијске емисије о разноврсним темама у 

којима се користи стандардни говор; 

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије и дебате, репортаже) у којима се обрађују актуелне теме; 
- под условом да је говор стандардан и артикулација јасна, разуме општи садржај и 

битне појединости дужих (до 20 минута) радио емисија и презентација на Интернету о 

темама из сфере својих интересовања, као и о актуелним темама из области културе, 
спорта, екологије и сл. 

Медији: емисије забавног и уметничког садржаја 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

актуелне теме; 
- слуша књижевне и уметничке текстове и повезујући знања стечена у настави 

матерњег језика и књижевности открива универзално и посебно у сфери емоција и 

идеја; 
- разуме тему и већину делова песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са разноврсним темама уз 

отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под условом да је 
говор стандардан и да бука или шумови нису сувише јаки. 



Упутства 
- разуме разноврсна и сложенија упутства за употребу одређених средстава, предмета 

или апарата уз мање присуство стручних елемената. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- успоставља корелацију између текстуалне врсте и начина читања, прилагођеног 

читалачким намерама. 
Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме шири спектар аутентичних, адаптираних и неаутентичних текстова с 

блиском и мање познатом, свакодневном тематиком; 

- разуме текстове дужине до 300 речи о разноврсним конкретним и делимично 

апстрактним темама, примењујући технике и стратегије читања које му омогућују 

инферирање непознатих значења. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме приватну кореспонденцију о најширем спектру тема, као и увежбане 

структуре пословне кореспонденције; 
- разуме ток аргументације и њене основне закључке, уколико је прегледно 

изложена, уз повремено коришћење речника зарад разумевања специфичних детаља; 
- разуме највећи део садржаја и уме да одреди значај информација пронађених у 

различитим комплексним информативним и другим изворима. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у најразличитијим врстама текста пронађе готово све релевантне 

информације. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме нешто сложенија упутства о одржавању и употреби апаратâ, под условом да 

му је омогућено поновно ишчитавање делова које му представљају потешкоћу; 

- користи обавештења, идеје и размишљања из стручних текстова из домена свог 
интересовања и деловања. 

Разумевање књижевног текста 
- разуме нешто сложеније савремене литерарне текстове писане претежно стилски 

неспецификованом лексиком, углавном самостално инферирајући непозната значења. 
ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Монолошко излагање 
Ученик треба да: 
Описивање 



- са ограниченом прецизношћу опише и објасни неку потешкоћу или донесе 
конкретну тражену информацију; 

- говори о вестима и чланцима, излагањима, дискусијама, разговорима, 
документарним филмовима; 

- описује како се нешто ради и даје детаљна упутства; 
- говори исцрпно о својим искуствима уз опис сопствених осећања и реакција. 
Аргументовање  
- износи мишљење о вестима и чланцима, излагањима, дискусијама, разговорима, 

документарним филмовима; 
- износи логичну и повезану аргументацију; 

- на методичан начин износи аргументе уз истицање значајних елемената и 

карактеристичних детаља. 
Излагање пред публиком 
- преприча заплет неке књиге или филма и опише сопствене утиске у вези са тим; 

- на јасан начин излаже припремљено предавање, наводећи разлоге за или против 

неког посебног становишта, указујући на предности и мане. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно да би се, без претераног напора, сналазио у уобичајеним 

ситуацијама. 
Неформални разговор  
- активно да учествује у некој неформалној дискусији у познатом окружењу, 

коментаришући и јасно излажући своје ставове; 
- у неформалном разговору процењује предлоге других и реагује на предложена 

решења; 
- тражи и следи детаљна упутства. 
Формалнa комуникација  
- са ограниченом прецизношћу изнесе конкретну тражену информацију у неком 

разговору или консултацији (нпр. описује симптоме болести); 

- одговара на питања комплементарне садржине и прави резимее; 
- води до краја припремљени разговор проверавајући и потврђујући саму 

информацију, иако понекад, при дужем или на брзину изговореном одговору или 

исказу, тражи од саговорника да понови шта је рекао; 

- са извесном сигурношћу размењује већу количину информација о уобичајеним 

темама из струке или из неке друге области интересовања. 
Функционална сарадња 
- без неког посебног напора разуме довољно о свакодневним и блиским темама ради 

остваривања комуникације; 
- сналази се у свакодневним животним активностима у директном контакту, 

проналази и прослеђује неку објективну информацију; 

- поставља и одговара на питања о навикама и свакодневним активностима; 
- даје и следи упутства и обавештења. 
Интервјуисањe 
- саопштава своје мишљење у информативном разговору о блиским темама, под 

условом да му се дају одређена појашњења и пружи помоћ у формулисању израза. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- напише краће и једноставне есеје о темама од општег интереса; 



- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања и актуелних 

дешавања у вези са разноврсним темама ( културни догађаји, спорт, екологија, 
савремене технологије, здравље и слично); 

- у писаним излагањима јасно истиче своје ставове и образлаже мишљење у вези са 
темама и проблемима савременог друштва, као и у вези са прочитаном причом, 

новинским чланком, филмом и слично.  

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи); 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима из свог домена интересовања и 

проблемима савременог друштва; 
- у стању је да напише краће и једноставне есеје о темама од општег интереса; 
- у стању је да направи поуздан резиме на основу објективне базе података о блиским 

темама из свог подручја, свакодневних или неких других активности, о томе да напише 
извештај и изнесе сопствено мишљење; 

- води преписку о личним стварима, дешавањима, доносећи сопствени суд о неким 

апстрактним садржајима или културним дешавањима. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком из различитих домена (приватно, јавно и 

образовно) те је тако у стању је да изрази сложеније мисли и идеје; 
- пише на теме у вези са одређеним школским предметима који су у вези са 

интересовањима ученика; 
- служи се стручним терминима из одређене области која је предмет учениковог 

образовања (нпр. трговина, економија, финансије, туризам и угоститељство и слично); 

- описује своје утиске употребљавајући одговарајуће изразе, описује активности из 
прошлости и лично искуство; 

- опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 
- образложи мишљење, планове и деловање; 
- опише снове и амбиције. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на најфреквентније стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава. 
Комуникација по доменима, стиловима и регистрима 
- разуме и на адекватан начин користи основне врсте дискурзивих пракси у четири 

базична домена употребе језика (породични, образовни, административни и делимично 

професионални) препознајући и вреднујући карактеристике међуљудских односа у тим 

доменима унутар културе језика који учи (интергенерацијски односи у породици, 

односи међу половима, базичне карактеристике међуљудских односа у образовању, 

према административним институцијама, и сл.). 

- користи све досад наведене стратегије развоја комуникативних компетенција 
примењујући језик струке у складу са нивоом знања језика и потребама. 

Решавање конфликтних ситуација и превазилажење стереотипа 
- успешно превазилази површне комуникативне односе са особама из другог 

културног миљеа базиране на културним и социјалним стереотипима. 
Интеркултурна знања и активности 



- поседује основна знања о култури заједнице или заједница чији језик учи 

(књижевност, музика, филм, позориште, сликарство); 

- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај краћег аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај краћег аутентичног писаног или усменог текста са Л2 на Л1 и са Л1 

на Л2, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 или на Л1 (на основу подстицаја на супротном језику 

додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 
- користи одговарајући компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које 

се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу перифраза, парафраза 
и слично;  

- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука;  
- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег превођења са Л2 на 

Л1 аутентичних текстова и са Л1 на Л2 краћих адаптираних текстова уз употребу 

речника, пратеће литературе и информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Множина сложеница 
Множина именица страног порекла 
Члан (утврђивање и проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и 

неодређеног члана) 
Инверзија после одричних прилога (Not only, No sooner, Seldom, Rarely, Never ...) 

Везници  
Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, 

since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that) 

Творба речи 
Суфикси за прaвљење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Сложенице: именице (breakdown, software, passer- by…) и придеви (blue- eyed, short- 

sleeved…) 

Глаголи 
Обнављање обрађених глаголских времена 
Simple and continuous forms (глаголи стања и акције: think, feel, look, see, smell, taste, 

appear) 



Наративна глаголска времена (Past Simple, Рast Continuous, Past Perfect, Past Perfect 

Continuous, used to/would за уобичајене радње у прошлости) 

Future Continuous/Future Perfect/Future Perfect Continuous 

Партицип перфекта 
Глаголи праћени герундом или инфинитивом 

Must have/ could have/can’t have (спекулисање о прошлости) 

Предлози у изразима за време 
(нпр. on time/in time, at the end/in the end/at last …) 

Фразални глаголи (од три дела, нпр. split up with, run out of, come up with...) 

Реченица 
Скраћивање реченица (временске, релативне, узрочне клаузе) 
Неуправни говор (са слагањем времена; различити типови реченица) 
Мешовите погодбене реченице 
Жеље које се односе на садашњост, прошлост, будућност (I wish/If only/It’s time/I’d 

rather) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у пару у сложеним временима (pronomi personali 

accoppiati nei tempi composti) 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo): заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente)  

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева grado comparativo e superlativo dell’aggettivo (forme 

irregolari) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева 
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo(forme irregolari) 



Идиоматска употреба volerci и metterci 

Утврђивање и продубљивање употребе прошлих времена (passato prossimo/imperfetto 

e trapassato prossimo, passato remoto - рецептивно) 

Употреба конјунктива у зависној реченици (finali, concessive, condizionali, temporali, 

modali ecc.) 

Конјунктив садашњи (congiuntivo presente)  

Конјунктив прошли (congiuntivo passato) 

Конјунктив имперфекта (congiuntivo imperfetto e trapassato)  

Употреба кондиционала прошлог и Футура II (futuro anteriore)  

Хипотетичке реченице: потенцијална и иреална (periodo ipotetico della possibilità e 

irrealtà)  

Увођење нове грађе 
stare + gerundio 

stare per + infinito 

Плусквам перфекат II (trapassato remoto) РЕЦЕПТИВНО 

Неодређени начини (modi indefiniti), Инфинитив (infinito), Партицип (participio) и 

Герунд (gerundio) РЕЦЕПТИВНО 

Пасив (forma passiva) 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним разредима, са тежиштем да 

рецептивна употреба језика све више постаје репродуктивна.  
Партицип I и II у:  

а) атрибутивној употреби  
das spielende Kind; die streikende Arbeiter, der entstehende Strom, der ausgefülte Antrag, 

б) адвербијалној употреби  
Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tisch. Sie kam gut informiert an.  

в) предикативној употреби  
Die Reise war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.  

г) партиципи као део номиналне групе речи са редоследом елемената  
Die in der Luft schwebenden Staubteilchen; die gestern bestellten Bücher. 

Инфинитив ca zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији еквивалентних зависних 

реченица.  
Es ist wichtig pünktlich zu sein. /Es ist wichtig, daßman pünktlich ist./  

Er braucht nur einige Minuten um die Aufgabe zu lösen./ Er braucht nur einige Minuten, 

damit er die Aufgabe löst. 

Номиналне групе речи са глаголском именицом као језгром  
Der Roman wurde übersetzt. - Die übersetzung des Romans.  

Das Medikament wird regelmäßig eingenommen. - Das regelmäßige Einnehmen des 

Medikaments.  



Ред речи у реченици са тежиштем на положају глагола - систематизација  

Лексикологија  
Идиоми, фразеологизми, туђице (деклинација)  
Лексикографија  
Енциклопедијски речници; најпознатије енциклопедије и служење њима.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Једночлане реченице (Весна. Гроза! Ночь. Вечерело.) Могућности трансформација 

једночланих реченица у двочлане реченице и обрнуто. Даљи рад на трансформацијама 
партиципских конструкција у сложену реченицу и обрнуто. Даљи рад на 
трансформацијама зависно-сложених реченица у простопроширене и обрнуто. 

Глаголска рекција - систематизација (Я стану врачом, юристом... Мы долго ждали 

гостей. Саша привык к новому классу. Благодарю тебя, вас и сл.).  

Именице  
Род непроменљивих именица (метро, кафе, кофе, такси, мадам, Баку, Токио и сл.). 

Именице придевског и партиципског порекла (зодчий, столовая, насекомое, 

учащийся). Именичке абревијатуре. Двојаки облици множине са различитим значењем 

(листья- листы, меха- мехи, образы- образа, учители- учителя). Преглед 

најтипичнијих суфикса за грађење именица (преподаватель, студентка, любимец, 

футболист).  

Заменице  
Систематизација заменица. Посебну пажњу посветити упитним, одричним, општим и 

неодређеним заменицама.  
Придеви 
Придеви пореклом од партиципа (писање - ЕН и - ЕНН- ), од заменица и бројева. 

Преглед најтипичнијих суфикса придева (деревянный, кожаный; молчаливый, 

студенческий, величавый, праздничный).  

Бројеви  
Систематизација бројева (посебно основних, редних и вишечланих).Специфичности 

употребе и значења броја один (один словарь, одни сани, жить в одном доме).  
Глаголи  
Пренесена значења простих и префиксалних глагола кретања у појединим облицима. 

Преглед најтипичнијих суфикса и префикса за грађење глагола (по- , на- , вы- , до- ; - 

ива- , - ыва- , - ова- , - ирова- и др.). Систематизација усвојених глагола који се 
рекцијски разликују одеквивалентних глагола у матерњем језику (рус. - срп.: 

поблагодарить кого - захвалити коме, простить кого - опростити коме, смеяться над 

кем, чем - подсмевати се коме, чему; исмевати кога, шта; взяться за работу - латити се 
посла и сл.). 

Прилози  
Систематизација прилога. Посебну пажњу посветити начинским и околносним 

прилозима (как? каким образом? где? куда? внизу, утром, почему? зачем?).  

Предлози  
Систематизација предлошко- падежних конструкција по семантичком принципу (за 

исказивање објекатских, просторних, временских, узрочних, циљних, начинских, 

атрибутивних и других односа - кроз систем добро планираних и организованих 

комуникативних вежби).  

Везници  
Систематизација везника уз систематизацију независно- сложених и зависно- 

сложених реченица (прости/примарни, мотивисани и вишечлани везници: а, и, да, или; 

где, когда, если хотя; потому что, чтобы, с тех пор как итд.).  



Реченични модели  
Реченичне моделе уведене у наставу током претходних разреда обнављати тако да 

ученици постану свесни: а) да се један исти смисао (значење, однос) у руском језику 

може исказати средствима различитог нивоа; б) да се један те исти смисао често на 
различите начине исказује у руском језику и матерњем језику ученика. У IV разреду 

посебну пажњу посветити, пре свега у облику вежби, следећим моделима и њиховом 

стилском диференцирању:  

Субјекатско-предикатски односи  
а) Реченица с глаголом представлять собой у предикату  

Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости.  

б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату  

Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса.  
в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом  

Данные подвергаются обработке в ЭВМ.  

Објективни односи  
Објекат уз негиране глаголе  
Он не имеет права так говорить.  

Разве ты не знаешь эту девушку?  

Просторни односи  
Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање од места и трасу 

(систематизација)  
Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.  

Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около памятника.  
Мы повесили зеркало над умывальником. 

Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.  

Они долго жили за границей. Они приехали из- за границы.  

К реке нужно было идти по лесу/лесом.  

Наши книги лежат там на столе.  
Откуда ветер, оттуда и счастье. 
Временски односи  
а) Реченице с прилошком одредбом за време (систематизација). 
Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.  

За несколько дней до начала войны он приехал домой. 

Он пришёл перед началом урока.  
Это было два года тому назад. 

б) Сложена реченица  
Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай. 

Перед тем как объявили войну, он видел её на хуторе.  
Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в город. 

Циљни односи  
а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену (систематизација)  
Я иду в аптеку за лекарством.  

Я иду в аптеку купить лекарство.  

С целью измерения силы применяют динамометр.  

б) Сложена реченица  
Чтобы определить направление, нужен компас. 
Для того, чтобы они поняли нашу правду, мы должны идти вперёд. 

Узрочни односи  
а) Реченица с прилошком одредбом за узрок (систематизација). 
Товарищи почему- то не пришли.  



Благодаря помощи друга, я выполнил задание.  
Он одсуствовал по болезни. 

Благодаря помощи товарища, мы приехали вовремя.  

б) Сложена реченица  
Так как было шумно, мы ничего не могли понять.  

Он не пришёл в школу, потому, что заболел. 

Условни односи  
Сложена реченица  
Если нагревать тела, то они расширяются.  

В случае, если за вами кто- нибудь прилипнет, то пускай видит, куда вы пошли.  

Если бы вся любовь была счастливой, то не было бы песен о любви. 

Атрибутивни односи  
Реченице са конгруираним и неконгруираним атрибутом (систематизација). 
Учитель проверил ученические тетради.  

Учитель проверял тетради учеников.  

Это чемпион мира по шахматам.  

По стенам висели английские и французские гравюры. 

Стоят и те трое, хмурые все. 
Над деревней спустились сумерки, синие, тёплые, тихие.  
Управни и неуправни говор 
Два начина преношења туђих исказа/других лица (систематизација, кроз систем 

вежби у различитим ситуацијама).  
Ортографија  
Обнављање основних правописних правила. Употреба запете код зависно- сложених 

и независно- сложених реченица, издвојених обрта, уводних и уметнутих речи и 

реченица, сложених везничких израза (у поређењу с матерњим језиком). 

Транслитерација руских речи латиницом. 

Лексикологија  
Прелазак речи из једне категорије у другу. Стилска функција идиома и 

фразеологизама. 
Руске реалије (у поређењу с матерњим језиком). Стилска обојеност речи. 

Разликовање стилова изражавања. 
Лексикографија  
Енциклопедијски речници (општи и посебни културолошки, нпр., речник књижевних 

термина, речник лингвистичких термина, речник позоришних термина и сл.). 

Најпознатије енциклопедије и служење њима. Речници страних речи и израза.  
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка и глаголска група 
- Употреба и изостављање члана после предлога avec и sans (avec le plus grand plaisir, 

avec plaisir; sans l’aide de mes parents, sans aide). 

- Придеви који мењају значење сходно месту у односу на именицу. 

- Компартив и суперлатив, систематизација; неправилни компаратив и суперлатив. 

- Бројеви, систематизација. 
- Мултипликативни бројеви. 

- Аорист глагола прве групе. 
- Рецептивно: аорист најфреквентнијих глагола, укључујући и неправилне avoir, être, 

aller, venir, dire, faire. 

- Прономинални глаголи. 

- Систематизација: слагање партиципа. 
Предлози 



- Предлози у изразима: à première vue, à présent, de bonne heure, de nos jours, en 

attendant, en conclusion, en résumé, en personne, jusqu’au bout, par chance, par moment, 

sans coeur, sous le choc.  

Прилози 
- Придеви употребљени као прилози: bas, bon, cher, fort, lourd. 

Сложене реченице 
- Последична реченица са везником si bien…que.  

- Опозитивни израз avoir beau + инфинитив.  

- Финалне реченице са везницима de peur / crainte que (праћено експелтивним ne ).  

- Рестриктивна реченица са везником excepté que (+ индикатив); рестрикција са 
comme. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Системски преглед рода и броја. 
Бројеви 
Читање разломака, математичких знакова и радњи. 

Творба речи 
Сложенице (најчешће комбинације): 
Sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas… 

деривација 
а) помоћу префикса 
a- , in- , anti- , super- … 

б) помоћу суфикса 
- mente, - able, - so/a,….. 

Глаголска група 
Прошла времена: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de 

indicativo. 

Parecerse a alguien 

Se me da bien/mal 

Конструкције: - deber (de) / tener que + infinitivo 

Глаголи са предлозима (alegrarse de, estar harto de...) 

Глаголи који изражавају промену расположења (ponerse nervioso, dar miedo, 

enfadarse..) 

Ir a + infinitivo 

Perífrasis de gerundio: seguir/continuar + gerundio 

Субјунктив презента: lo que + subjuntivo (quieras, apetezca); (preposición )+ art. 

determinado + que + presente subjuntivo/Estar a favor/en contra+sustantivo, 

infinitivo+que+subjuntivo).  

Субјунктив свих осталих глаголских времена, рецептивно и продуктивно у 

најосновнијим конструкцијама (si tengo dinero, compraré un coche/si tuviera dinero, 

compraría un coche/si hubiera tenido dinero, habría comprado un coche…) 

Употреба глагола ser и estar  

Ser / estar + adjetivo (bueno, horrible...)/ adverbio (bien/mal) Ser de buena 

educación/estar mal visto + infinitivo)/ser lógico/natura 

Временске одредбе 
Почетак и трајање радње (hace, desde hace, desde que) 

Догађаји који су се једном догодили (un día, una vez, aquel día ...) 

Догађаји који се често догађају (normalmente, muchos días, a veces...) 

Изразити радњу у будућности (dentro de...) 

Дискурзивни конектори 



Cuando, luego, después, entonces 

Porque y como 

Прeдлози  
за нарацију догађаја из прошлости (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de 

+ infintivo) 

Изрази за количину 
Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada 

Узвичне реченице 
Qué + sustantivo 

Cuánto/Cómo+ verbo 

Ojalá (que) 

Construcciones oracionales 
Comparaciones: superlativo relativo 

Номинализација најчешћих граматичких категорија инфинитива 
Придева 
El lindo, la bonita 

Прилога 
El bien, el mal…. 

Лексикологија 
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија. 
Лексикографија 
Стручни и енциклопедијски речници. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
Сврха учења страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком 

струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном 

облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно 

увећава од 20 до 50% током четворогодишњег образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да 
стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много 

више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења 
страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици оспособе да прате 
одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у 

области струке, усавршавања и напредовања 
Стога је спектар текстова који се препоручују велики: шематски прикази, упутства о 

примени апарата, инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, 
краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје стручних 

предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл. Веома је битно у 

раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација које они носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. 

Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за 
захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне 
комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у директном 

контакту са саговорником или у телефонском разговору.  

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 



- комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и 

паровима, додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима 
који не морају бити искључиво језичке природе (task- based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 
- Настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 
- Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју 

и провери разумевања говора; 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини- дијалози, игра по уогама, 

симулације итд.); 

- Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, 

организација тематских вечери и сл.); 

- Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене 
аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на одређену тему); 

- Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља 
до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате;  

- Симулације одређених ситуација везаних за струку ( разговор са странком, 

телефонска комуникација, уговарање термина, писана пословна комуникација и сл.) 

- Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 
(усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  
- Провера знања се врши провером постигнућа у оквиру језичких вештина 

(разумевање прочитаног/звучног текста, писање и усмена продукција) . Провера знања 
може имати вишеструку улогу као нпр. инсцијални тест на почетку године, формативна 
и сумативна евалуација; 

- Планирана су два писмена у полугодишту 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ликовно образовање, 

информатика и стручни предмети. 

СТРАНИ ЈЕЗИК  

(за образовне профиле у трогодишњем трајању) 

(пета, шеста и седма година учења) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 
- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 

страног језика; 
- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 



- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја трећег разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада 

страни језик до нивоа Б1, односно Б1+ уколико се ради о енглеском језику. 

Напомена: 
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће 

рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се 
за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да 
буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, 

Б1+ продуктивно; А2+ рецептивно, А2 продуктивно, итд.) 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ваншколској свакодневици могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
поређења у односу на сопствену стварност; 

- упознају текстове из књижевности одређеног језика који су погодни за тумачење на 
страном језику и који омогућавају интерактивне процесе; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 
наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

- у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва три разреда средње 

школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима 

ученика и актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 



- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго). 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва три разреда. 

Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, језичких 

структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 
ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 



Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу 

преслушавати више пута;  
- категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
-читање ради задовољства. 
1. Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 

- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
- препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 



- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневица и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји 

и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са различитим 

наставним предметима); 
- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 

парафразирање, есеји, личне белешке); 
- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким културним догађајима и сл.) 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 

- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 



активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних модела и комуникативних узуса сопствене 
говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у 

зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура 
које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 
директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 



подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно 

усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има 
слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 
постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

II РАЗРЕД 

- шеста година учења - 
(2 часа недељно, 72 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу 

(говор наставника и другова, аудио и aудио- визуелни материјали у настави). 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 4- 

6 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. објава преко разгласа, интервју, рекламе и 

друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 
општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке и 

нејезичке елементе (кључне речи, интонацију и др.). 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
- После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 



- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 
слушања. 

Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор.  

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор;  

- прати различите друге телевизијске емисије информативног карактера 
(документарци, интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно 

блиске теме;  
- разуме општи садржај рекламних порука и краћих радио емисија (до 10 минута) о 

темама из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно блиске теме;  
- разуме тему и једноставније делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз 

отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 

интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са њиховом стандардном 

структуром и разуме њихову сврху и намеру. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме краће аутентичне, адаптиране и неаутентичне уџбеничке текстове, на нивоу 

општих и најупадљивијих појединачних информација, као и генералног значења; 
- разуме краће текстове о конкретним и свакодневним темама у којима се појављују 

уобичајене речи, изрази, фразе и формулације.  
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме општи садржај, основну поруку и релевантне делове информативних 

текстова, разуме описе осећања, жеља, потреба у личним писмима и порукама 
(писмима, електронској кореспонденцији, смс- порукама); 

- разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за домене његових општих 

интересовања. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 



- уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме суштинску 

информацију/суштинске информације. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писана јасним 

језиком, без великог броја стручних израза и/или праћена употребом;  

- визуелних елемената;  
- разуме краће стручне текстове релативно блиске тематике. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, стрипови).  

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- даје дужи опис свакодневних радњи, дешавања и активности из свог окружења;  
- описује прошле активности, лично искуство, свакодневне обавезе, навике, планове 

и начин организовања; 
- говори о утисцима користећи једноставне изразе; 
- описује ствари које поседује или су му блиске и упоређује их са другим стварима. 
Аргументовање 
- објашњава шта и зашто му се нешто допада или не, користећи једноставне изразе и 

фразе. 
Излагање пред публиком 
- излаже о блиским садржајима, предвиђеним програмом, на елементаран и 

репетитиван начин; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се надовезују, под условом да се 
она могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 

- представља припремљени рад користећи визуелна средства која му олакшавају 

презентацију (слике, кључне речи, шеме и графикони); 

- интерпретира песме, скечеве, имитације. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно добро једноставне и уобичајене разговоре, уколико се саговорник 

обраћа полако, директно и разговетно; 

- сналази се, без великог напора, у једноставном и уобичајеном разговору. 

Неформални разговор  
- води разговор (поведе, настави и заврши) који се своди на размену једноставних и 

директних информација о блиским темама из свакодневног живота;  
- говори о свакодневним темама на једноставан начин, уколико му се саговорник 

обраћа директно и разговетно; 

- уз повремену помоћ саговорника буде схваћен у размени идеја и информација о 

блиским темама у предвидљивим ситуацијама.  
Формалне дискусије  
- каже своје мишљење о стварима на неком формалном скупу, ако му се неко 

директно обраћа и, уколико затреба, понови оно што каже. 
Функционална сарадња 
- користећи једноставне изразе и без великог напора, размењује уобичајене 

информација, а у случају да нешто не разуме, пита и тражи додатна објашњења; 



- у одређеним ситуацијама са релативном лакоћом води разговор уз помоћ 

саговорника или других невербалних средстава о свакодневним активностима, 
навикама, доживљајима и интересовањима; 

- говори о наредним потезима, предлаже и одговара на предлоге других, тражи и 

издаје упутства за рад; 

- оствари једноставну комуникацију приликом обављања уобичајених послова, како 

би нешто узео или дао, добио или узвратио неку информацију (обавештења о неком 

путовању, коришћење средстава јавног превоза, обављање једноставних послова у 

банци или пошти, наручивање у ресторану). 

Интервјуисање 
- одговара на једноставна питања и реагује на једноставне изјаве у неком разговору. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и једноставан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања; 
- у једноставном и везаном тексту може да опише осећања и реакције.  
Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 

омладинске послове, основна пословна кореспонденција) и попуњава формуларе и 

упитнике; 
- пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу;  

- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације од 

тренутне важности; 

- у стању је да направи краћи резиме на основу прочитаних/ преслушаних текстова о 

блиским темама, о томе напише извештај и изнесе сопствено мишљење. 
Лексика и комуникативне функције 
- може да опише детаљно неку особу или неки стварни или измишљени догађај;  
- може да прими и напише једноставну поруку саопштавајући на прегледан начин 

оно што сматра битним. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, 

дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже).  
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Усмена медијација  
- у неколико реченица препричава садржај краћег адаптираног писаног или усменог 

текста, видео или аудио записа, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 



- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације се са 
наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Род именица 
Именице у функцији придева 
Саксонски генитив 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 
Заменице и детерминатори 
Показне заменице 
Присвојне заменице 
Повратне заменице 
Придеви и прилози  
Грађење, врсте, место у реченици 

Компаративи и суперлативи 

Везници  
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so 

Творба речи  
Суфикси за именице које означавају занимања - er/- or, - ist, - ician  

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена  
Past Continuous  

Past Perfect 

Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t/needn’t; should)  

Пасивни глаголски облици  

Предлози  
Bреме, место и кретање 
Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Реченица 
Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions) 

Погодбене реченице (реалне и потенцијалне) 
Неуправни говор (без слагања времена) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 



Партитивни члан  

Заменице 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 

Повратне заменице. 
Упитне заменице chi? che?/che cosa? 

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 

Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева 
Апсолутни суперлатив (Maria è bellisima.) 

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви: questo, quello 

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione 

Бројеви 
Главни бројеви. Редни бројеви. 

Предлози 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo), заповедни начин. Заповедни начин за сва лица 
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un 

etto di prosciutto e tre rosette, per favore. 

Повратни глаголи 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Ho comprato un chilo di pesche. 

Sono andata alla stazione.  

Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Sono dovuto andare dal dentista.  

Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  

Футур правилних и неправилних глагола 
Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Имперфекат (imperfetto) 

C’era una volta un re e viveva in un castello.  

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era già partito. 

Презент конјунктива (congiuntivo presente) 

Penso che Maria debba studiare di più. 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба 



Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. (само 

рецептивно) 

Прилози 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
ci, ne 

Везници 
Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild - Bilder, Kopf - Köpfe, 

Frau - Frauen), са одговарајућим родом изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. 

Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe. 

Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени (steinreich). 

Придевска промена компаратив и суперлатива (mein ältererBruder, mit ders chönsten 

Frau). 

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reichan. 

Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни 

(dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба 
члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner 

Mutter). 

Употреба одређеног члана уз географске појмове: називе земаља мушког и женског 
рода, река, планина (Sie waren am Schwarzen Meer. Er lebt in der Türkei) и уз имена 
годишњих доба, месеци и дана у недељи (Der Montag ist der erste Tag in der Woche. Der 

Sommer ist die heißeste Jahreszeit.). 

Употреба нултог члана уз географске појмове, лична имена, називи земаља средњег 
рода, имена градова, континената, предикативно употребљени називи занимања, 
градивне именице, узвици и изрази (Serbien ist ein schönes Land. Berlin ist die Hauptstadt 

der BDR. Ich soll Milch, Brot und Butter kaufen. Hilfe!, Zu Wort kommen). 

Бројеви  
Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
Са акузативом (Ich bin gegen dich), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). 

Предлози са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule). 



Предлози са генитивом (während der Stunde, wegen der Grippe, trotz des schlechten 

Wetters, statt deines Bruders, innerhalb/ausserhalb der Arbeitszeit, aufgrund seiner 

Behauptung). 

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит, перфект, плусквамперфект и футур слабих и 

јаких глагола, помоћних и модалних глагола. Глаголи са предлозима (warten auf, sich 

interessieren für). Конјуктив у функцији изражавања жеље и услова (Ich hätte gern... Ich 

möchte...Ich würde gern ...Wenn ich das wüsste...). Пасив радње: презент, претерит (Dieses 

Buch wird viel gelesen. Darüber wird oft gesprochen. Ihre Leisutungen wurden viel gelobt.) 

Инфинитив са "zu" уз неке глаголе и изразе (Hast du noch viel zu lemen? Sie hat keine 

Lust /Zeit, keinen Wunsch, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist gesund, viel Obst zu essen. Du 

brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wann hat er aufgehört Fleisch zu essen? ); um ...zu (Er 

spart, um ein neues Auto zu kaufen). 

Везници и везнички изрази:  

und, oder, aber; weil, da, wenn, als, während, bis, nachdem, bevor; damit. 

Заменице 
Релативне заменице у у номинативу, дативу и акузативу (Hast du meinen Bruder 

gеsehen, dergeradeweggegangenist. Das Buch, von dem wir gesprochen haben.). 

Прилози 
За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig), узрок 

(deshalb, deswegen, darum). 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице.  
Ред речи у реченици.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченица са субјектом типа мы с тобой (Мы с братом будем режать задачи).  

Реченице са атрибутом израженим придевима и присвојним заменицама у 

различитим падежима (Я читаю интересную книгу. Он думает о красивой девушке. У 

моего хорошего друга есть брат).  
Реченице с предикатом типа: должен, нужно, надо, неопходимо, готов + инфинитив 

(Я должен учиться. Мне нужно учиться. Я готов помочь тебе.)  
Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а) генитивом и предлозима: 

у, около, вокруг, возле; б) акузитивом с предлозима под, за; в) инструменталом с 
предлозима: под, за, над, перед. Реченице с прилошким одредбама за време 
израженим: а) генитивом - исказивање датума; б) акузативом с предлогом в; в) 

локативом с предлогом в.  

Реченице с прилошком одредбом за циљ израженом инфинитивом (Нина оставалась 

в тени, чтобы взять туфли). 

Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим инструменталом (уз глаголе 
типа болеть. Он болеет грипом.).  

Управни и неуправни говор (основне карактеристике).  
Именице  
Промена именица женског рода на - ь (дочь, жизнь). Промена средњег рода на - мя 

(имя, время). Систематизација облика генитива множине свих типова именица.  
Заменице  
Промена придевских заменица (самый, любой).  

Придеви  



Дужи и краћи облик придева (красивый- красив, новый- нов, хороший- хорош). 

Атрибутивна и предикативна употреба придева (Пришла весна ясная и солнечная. 

Пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница). 
Бројеви  
Промена редних бројева.  
Глаголи  
Видски парови са различитим коренима: брать - бзятъ, говорить - сказать, класть - 

положить, ложиться - лечь, седиться - сесть.  
Перфекат глагола са основом на сугласник. Императив (1. л. мн., 3. л. јед. и мн.). 

Глаголи кретања: бегать - бежать, нести - носить.  

Прилози  
Прилози за количину типа: достаточно, немного, несколько.  

Предлози  
Најчешће употребљавани предлози: у, около, вокруг, возде, для с генитивом; к са 

дативом; за, под с акузативом; за, под, над, перед с инструменталом. 

Изговор, читање, писање  
Током друге године учења руског језика ученици треба да:  
- схвате систем обележавања мекоће у руском језику, као и да у потпуности савладају 

његову практичну примену;  

- усвоје правилан изговор ненаглашених самогласника, посебно е, я;  

- овладају правилним изговором речи са сугласничким групама у којима се поједини 

сугласници не изговарају (здравствуй, солнце, сердце и сл.);  

- схвате функцију ъ, ь испред я, ю, е, ë, и (объяснение, въезд, семья, вьюга). 
У овом разреду систематизовати знања о руском гласовном систему, правилима 

читања и писања.  
Лексикографија 
Употреба двојезичних речника. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именице и придеви 
- Систематизација слагања рода и броја именица и придева; место придева; поређење 

придева, посебно суперлатив. 

Детерминанти 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева. 
Детерминанти у функцији заменице 
- Посесиви; 

- Демонстративи; 

- Упитне заменице; 
- Релативне заменице;  
- Неодређене заменице. 
Глаголска група 
Глаголски начини и времена  
- Презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива;  
- Перифрастичне конструкције: блиски футур, прогресивни презент, блиска 

прошлост;  
- Il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива фреквентних 

глагола; 
- Презент кондиционала: погодба за садашњост и будућност, као и модална употреба: 

tu aurais de la monnaie? Vous pourriez me dire … ?  

- Императив са заменицама за директни и индиректни објекат : fais- le, parle- lui;  



- Употребе инфинитива: Se promener en amoureux, quel bonheur !  

Глаголи 
- Фреквентни униперсонални глаголи и изрази; 

- Повратни глаголи. 

Предлози и предложна група 
- Придевска вредност: des chaussures de sport; 

- Иза прилога за количину: beaucoup / peu / assez / trop de travail. 

Прилози 
- За место, за време, за начин, за количину; 

- Место прилога 
- Поређење прилога; 
- Прилошка употреба придева: chanter faux manger léger. 

Модалитети и форме реченице 
- Декларативни модалитет;  
- Интерогативни модалитет: директно и индиректно тотално питање;  
- Екскламативни модалитет са quel на почетку; 

- Реченице са презентативимa. 

Сложене реченице 
- Систематизација координирања реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

- Зависне реченице са најфреквентнијим везницима: релативне, компаратвине, 
временске, узрочне, финалне, хипотетичне. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Облици субјунктива: презент 
Глаголи: llover, hacer frío/calor 

Перифразе: tener que + infinitivo, ir a + infinitivo, pensar + infinitivo, empezar a + 

infinitivo 

Конструкције са глаголима као што су: gustar, parecer + que... y doler 

Глаголи ser и estar 

Сложена реченица 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen. 

Казивање жеље, воље, намере 
а) субјунктивом 

б) инфинитивом 

Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que 

luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren 

Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que 

sus hijos tengan una vida mejor. 

Управни и неуправни говор ( потврдне, одричне и упитне реченице, императив). 

Dime si/donde/cuando/quién/que… 

Sabes si/ donde/cuando/quién/que… 

Me puedes decir donde/cuando/quién/que… 

Хипотетичне реченице (први тип) 

Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 



b) pasiva refleja 

Se venden libros aquí. 

Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 

III разред 

- седма година учења -  
(2 часа недељно, 72 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим 

активностима на часу. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 

око 5 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 

анкетирање пролазника и друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама;општим садржајем датог 
усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке и нејезичке елементе 
(кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
- После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор;  

- прати различите друге телевизијске емисије информативног карактера 
(документарци, интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно 

блиске теме;  
- разуме општи садржај рекламних порука и краћих радио емисија (до 12 минута) о 

темама из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 



- разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних врста које користи 

у приватном и школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације дужих аутентичних, адаптираних неаутентичних 

текстова, као и њихов општи смисао;  

- разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 
интересовања (породични живот, свакодневица, школа, посао, слободно време, дневни 

догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, језичких 

знања и других предзнања.  
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку 

с пријатељима и познаницима; 
- разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не 

разуме сваки појединачни детаљ; 

- разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, на релативно познате теме. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- пронађе и разуме већи број релевантних информација у уобичајеним писаним 

документима (писмима, проспектима, обавештења). 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писана јасним 

језиком и/или праћена визуелним елементима, без великог броја стручних израза; 
- разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, драму), 

уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних елемената.  
ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 



Описивање 
- на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 
структуре); 

- описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих 

прича и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 
структуре; 

- опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 
- опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

Аргументовање 
- аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 
- укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 
- описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 
- интерпретира радњу неког филма или књиге. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- износи лични или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из домена 

личних интересовања и образовања користећи познате језичке елементе; 
- снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним 

ситуацијама, постављајући практична питања типа: Куда ићи? Шта радити? Како се 
организовати? (планови за излазак и сл.); 

- препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

- изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
- прати основни смисао формалне дискусије о познатим темама из домена личних 

интересовања, образовања или струке ако се говори стандардним језиком и користе 
познати језички елементи; 

- изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 
- размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 
помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

- сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 
Функционална сарадња 
- прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да 

су се добро разумели; 

- пренесе једноставне и директне информације. 



Интервјуисање 
- користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано 

постављање неколико додатних питања. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања и окружења; 
- у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 
- у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим 

ситуацијама и садржајима из свакодневног живота младих, као и садржаје 
информативног и документарног карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи) користећи стандардне 

и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука); 
- пише белешке у вези са свакодневним потребама и плановима;  
- може да води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и 

да на разумљив начин пише о елементима које сматра битним; 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до озбиљних грешака 

када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- може да опише ствари које су му блиске; 
- може да употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о 

предметима и стварима које има и пореди их са другима; 
- може да описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 
- правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације. 
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на Л2 (страни језик); 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 (страног 
језика) на Л1 (матерњи језик) и обрнуто, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 



- писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације се са 

наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 (страног језика) на Л1 (матерњи језик) краћих адаптираних текстова уз употребу 

речника, пратеће литературе и информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

Препоручује се да се у трећем разреду обнове сви граматички садржаји који су 

се обрађивали током десетогодишњег учења страног језика, систематизују и да се 

прошире у оноликој мери која је неопходна за остваривање задатака програма по 

вештинама, односно захтева језичког нивоа према Заједничком европском оквиру 

за живе језике (А2.2 на продуктивном, односно Б1.1 на рецептивном нивоу). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
- комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и 

паровима, додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима 
који не морају бити искључиво језичке природе (task- based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 
- Настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 
- Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју 

и провери разумевања говора; 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини- дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.); 

- Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, 

организација тематских вечери и сл.); 

- Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене 
аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на одређену тему); 

- Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља 
до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате;  

- Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 
(усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  
- У сваком разреду планира се израда два писмена задатка. 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ликовно образовање, 

информатика. 

СТАНИ ЈЕЗИК 

(за образовне профиле у четворогодишњем трајању) 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

Циљеви предмета 



- Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења 
страног језика; 

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова; 
- Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења; 
- Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација до којих се долази самосталним радом и претраживањем 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на 
терену, интервјуи итд.); 

- Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 
сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 
отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика; 
- Усвајање знања из страног језика која ће ученику/ученици омогућити да се у 

усменој и писаној комуникацији компетентно и самосвесно споразумева са људима из 
других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, у оквиру формалног образовања и 

самостално, учење датог страног језика и других страних језика. 
Нивои општих и појединачних постигнућа дефинисани су према Заједничком 

европском референтном оквиру за живе језике. 
До краја четвртог разреда средње стручне школе ученик/ученица треба да савлада 

први страни језик до нивоа Б1+, односно Б2 уколико се ради о енглеском језику, а 
други страни језик до нивоа А2+ код продуктивних вештина (говор и писање), односно 

Б1 уколико се ради о рецептивним вештинама (слушање и читање). 
Напомена: 
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће 

рецептивне вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се 
за продуктивне вештине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да 
буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно; Б2 рецептивно, 

Б1+ продуктивно; А2+ рецептивно, А2 продуктивно, итд.) 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневици могу писмено и 

усмено да остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да 
страни језик користе и после завршетка свог образовања, функционално, за студије, у 

будућем послу или даљем образовању; 

- стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да уоче контрасте и врше 
поређења у односу на сопствену стварност; 

- упознају текстове из књижевности одређеног језика који су погодни за тумачење на 
страном језику и који омогућавају интерактивне процесе; 

- буду оспособљени да се у усменој и писаној комуникацији компетентно и 

самосвесно споразумевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и 

невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, као и да 
наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- изграђују и унапређују индивидуалне афинитете према вишејезичности. 

- у оквиру или изван школе активно се нађу у ситуацијама са људима који говоре 
други језик и који су из друге културе. 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 



Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 

средње школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са 

интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету.  
- Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време); 
- Свет рада (перспективе и образовни системи);  

- Генерацијске разлике, вршњачке и друге социјалне групе; родна равноправност; 
- Интересантне животне приче и догађаји; 

- Живи свет и заштита човекове околине; 
- Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране); 
- Медији и комуникација; 
- Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света); 
- Потрошачко друштво; 

- Спортови и спортске манифестације; 
- Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори 

циљни језик; 

- Европа и заједнички живот народа; 
- Регионалне специфичности језика (дијалекти, наречја); 
- Живот и дела славних људи (из света науке, културе, спорта, музике и друго). 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Напомена: Комуникативне функције се прожимају и исте су у сва четири 

разреда. Оне се из године у годину усложњавају пратећи прогресију вокабулара, 

језичких структура и осталих компетенција.  
- Представљање себе и других 

- Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, специфично по 

регионима) 
- Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд.) 

- Давање једноставних упутстава и команди 

- Изражавање молби и захвалности 

- Изражавање извињења 
- Изражавање потврде и негирање 
- Изражавање допадања и недопадања 
- Изражавање физичких сензација и потреба 
- Исказивање просторних и временских односа 
- Давање и тражење информација и обавештења 
- Описивање и упоређивање лица и предмета 
- Изрицање забране и реаговање на забрану 

- Изражавање припадања и поседовања 
- Скретање пажње 
- Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
- Тражење и давање дозволе 
- Исказивање честитки 

- Исказивање препоруке 
- Изражавање хитности и обавезности 

- Исказивање сумње и несигурности 

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРОГРАМА 

Слушање 
Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног 

значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке 
јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање 



ученик треба да поседује и следеће компетенција: дискурзивну (о врстама и 

карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о темама о 

којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних 

особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет когнитивне 
обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности - повољних и 

неповољних - у којима се слушање и разумевање остварују, од карактеристика и врсте 
текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру Наставног програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно 

су релевантне следеће:  
- присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање 

сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља 
контекстуалних информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, 

остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге појединости);  

- дужина усменог текста;  
- брзина говора;  
- јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  
- познавање теме;  
- могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  
- категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака 

(ДВД, ЦД, материјали са Интернета) разних усмених дискурзивних форми, укључујући 

и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу 

преслушавати више пута;  
- категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне 

емисије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, 

полуформалних и формалних комуникативних ситуација у којима слушалац декодира 
речено у реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа 
аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл.).  

Читање 
Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке 

вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или 

више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир 

одређене факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, 
њихови интереси и мотивација као и намере, карактеристике текста који се чита, 
стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 
На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 
- читање ради усмеравања; 
- читање ради информисаности; 

- читање ради праћења упутстава; 
- читање ради задовољства. 
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо 

разумели:  

- глобалну информацију; 

- посебну информацију, 

- потпуну информацију; 



- скривено значење одређене поруке. 
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују 

на прогресију у домену дужине текста, количине информација и нивоа 
препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу 

са тим, градирани су по нивоима следећи делови програма: 
- разликовање текстуалних врста; 
- препознавање и разумевање тематике - ниво глобалног разумевања; 
- глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 
препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања; 
- разумевање стручних текстова; 
- разумевање књижевних текстова. 
Писање 
Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише 

догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира 
садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води 

белешке, сачини презентације, есеје и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: 
познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 
Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво 

подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која 
садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову 

језичку активност у оквиру Наставног програма предвиђена је прогресија на више 
равни. Посебно су релевантне следеће: 

- теме (ученикова свакодневица и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји 

и разни аспекти из друштвено - културног контекста као и теме у вези са различитим 

наставним предметима); 
- текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, 

парафразирање, есеји, личне белешке); 
- белешке у вези са предавањима, новинским чланцима и слично; 

- лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 
функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим 

временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у 

доменима као што су приватни, јавни, образовни и стручни). 

Говор 
Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога 

да ли је у функцији монолошког излагања текста, при чему говорник саопштава, 
обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са 
одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 
Активности монолошке говорне продукције су: 

- јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упутстава и информација); 
- излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, 

репортаже, извештавање и коментари о неким културним догађајима и сл.). 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

- читањем писаног текста пред публиком; 



- спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, 
дијаграма, цртежа и др.  

- реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег 
монолошког излагања које се огледа кроз описивање, аргументовање и излагање пред 

публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 

заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што 

успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ 
активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или 

формалну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко планирање и 

сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у 

интеракцији кроз следеће активности: 

- разумевање изворног говорника; 
- неформални разговор; 

- формална дискусија; 
- функционална сарадња; 
- интервјуисање. 
Социокултурна компетенција и медијација 
Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 
медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности 

(разумевање говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, 
представљају веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног 
процеса и процеса учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних модела и комуникативних узуса сопствене 
говорне заједнице ученика и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у 

зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања основних 

комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни функционални 

стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих домена језичке употребе 
(приватни, професионални, образовни и административни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања 
потребна су компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 

активностима на циљном језику. Посебан аспект социокултурне компетенције 
представља интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између светова, односно 

говорних заједница, у којима се ученик креће (како у Л1- матерњи језик, тако и у Л2- 

први страни језик, Л3- други страни језик, итд.). Интеркултурна компетенција такође 
подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и 

колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других култура 
које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 
Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено 

мишљење већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се 



директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање 
и резимирање текста (на Л1 или на Л2) и превођење. Превођење се у овом програму 

третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника 
за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом. 

Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења помоћних средстава 
(речника, приручника, информационих технологија, итд.) и способност изналажења 
структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на 
који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  
Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 
подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код 

ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области 

граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора.  
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према 

средствима за његово изражавање (функционални приступ). У процесу наставе страног 
језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити ка томе да се 
граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 

(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 
страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 
Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за 

живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева 
прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка 
сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 
граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем претходно 

усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има 
слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са 
постигнућима ученика као и потребама наставног контекста. 
Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику и годином учења. С тим у вези, 

уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно. 

II РАЗРЕД 

- шеста година учења - 
(2 часа недељно, 72 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу 

(говор наставника и другова, аудио и aудио- визуелни материјали у настави). 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 



- После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 4- 

6 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. објава преко разгласа, интервју, рекламе и 

друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 
- општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију и др.). 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
- После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор.  

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор;  

- прати различите друге телевизијске емисије информативног карактера 
(документарци, интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно 

блиске теме;  
- разуме општи садржај рекламних порука и краћих радио емисија (до 10 минута) о 

темама из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно блиске теме;  
- разуме тему и једноставније делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз 

отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, телефонски разговори, 

интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- разликује најучесталије врсте текстова, упознат је са њиховом стандардном 

структуром и разуме њихову сврху и намеру. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 



- разуме краће аутентичне, адаптиране и неаутентичне уџбеничке текстове, на нивоу 

општих и најупадљивијих појединачних информација, као и генералног значења; 
- разуме краће текстове о конкретним и свакодневним темама у којима се појављују 

уобичајене речи, изрази, фразе и формулације.  
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме општи садржај, основну поруку и релевантне делове информативних 

текстова, разуме описе осећања, жеља, потреба у личним писмима и порукама 
(писмима, електронској кореспонденцији, смс- порукама); 

- разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за домене његових општих 

интересовања. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме суштинску 

информацију/суштинске информације. 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писана јасним 

језиком, без великог броја стручних израза и/или праћена употребом  

- визуелних елемената;  
- разуме краће стручне текстове релативно блиске тематике.  
Разумевање књижевног текста 
- разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, стрипови).  

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- даје дужи опис свакодневних радњи, дешавања и активности из свог окружења;  
- описује прошле активности, лично искуство, свакодневне обавезе, навике, планове 

и начин организовања; 
- говори о утисцима користећи једноставне изразе; 
- описује ствари које поседује или су му блиске и упоређује их са другим стварима. 
Аргументовање 
- објашњава шта и зашто му се нешто допада или не, користећи једноставне изразе и 

фразе. 
Излагање пред публиком 
- излаже о блиским садржајима, предвиђеним програмом, на елементаран и 

репетитиван начин; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се надовезују, под условом да се 
она могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 

- представља припремљени рад користећи визуелна средства која му олакшавају 

презентацију (слике, кључне речи, шеме и графикони); 

- интерпретира песме, скечеве, имитације. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно добро једноставне и уобичајене разговоре, уколико се саговорник 

обраћа полако, директно и разговетно; 

- сналази се, без великог напора, у једноставном и уобичајеном разговору. 



Неформални разговор  
- води разговор (поведе, настави и заврши) који се своди на размену једноставних и 

директних информација о блиским темама из свакодневног живота;  
- говори о свакодневним темама на једноставан начин, уколико му се саговорник 

обраћа директно и разговетно; 

- уз повремену помоћ саговорника буде схваћен у размени идеја и информација о 

блиским темама у предвидљивим ситуацијама.  
Формалне дискусије  
- каже своје мишљење о стварима на неком формалном скупу, ако му се неко 

директно обраћа и, уколико затреба, понови оно што каже. 
Функционална сарадња 
- користећи једноставне изразе и без великог напора, размењује уобичајене 

информација, а у случају да нешто не разуме, пита и тражи додатна објашњења; 
- у одређеним ситуацијама са релативном лакоћом води разговор уз помоћ 

саговорника или других невербалних средстава о свакодневним активностима, 
навикама, доживљајима и интересовањима; 

- говори о наредним потезима, предлаже и одговара на предлоге других, тражи и 

издаје упутства за рад; 

- оствари једноставну комуникацију приликом обављања уобичајених послова, како 

би нешто узео или дао, добио или узвратио неку информацију (обавештења о неком 

путовању, коришћење средстава јавног превоза, обављање једноставних послова у 

банци или пошти, наручивање у ресторану). 

Интервјуисање 
- одговара на једноставна питања и реагује на једноставне изјаве у неком разговору. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и једноставан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања; 
- у једноставном и везаном тексту може да опише осећања и реакције.  
Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 

омладинске послове, основна пословна кореспонденција) и попуњава формуларе и 

упитнике; 
- пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу;  

- води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације од 

тренутне важности; 

- у стању је да направи краћи резиме на основу прочитаних/ преслушаних текстова о 

блиским темама, о томе напише извештај и изнесе сопствено мишљење. 
Лексика и комуникативне функције 
- може да опише детаљно неку особу или неки стварни или измишљени догађај;  
- може да прими и напише једноставну поруку саопштавајући на прегледан начин 

оно што сматра битним. 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 



- учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, 
дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже). 

Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Усмена медијација  
- у неколико реченица препричава садржај краћег адаптираног писаног или усменог 

текста, видео или аудио записа, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације се са 

наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 на Л1 краћих адаптираних текстова уз употребу речника, пратеће литературе и 

информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Род именица 
Именице у функцији придева 
Саксонски генитив 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 
Заменице и детерминатори 
Показне заменице 
Присвојне заменице 
Повратне заменице 
Придеви и прилози  
Грађење, врсте, место у реченици 

Компаративи и суперлативи 

Везници  
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so 

Творба речи  
Суфикси за именице које означавају занимања - er/- or, - ist, - ician  

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена  
Past Continuous  

Past Perfect 

Модални глаголи (may/might; must/have to; must /mustn’t/needn’t; should)  

Пасивни глаголски облици  

Предлози  



Bреме, место и кретање 
Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Реченица 
Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions) 

Погодбене реченице (реалне и потенцијалне) 
Неуправни говор (без слагања времена) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару: Compro il libro a Luigi. Glielo compro. 

Присвојне заменице. Показне заменице (questo, quello) 

Повратне заменице. 
Упитне заменице chi? che?/che cosa? 

Неодређене заменице придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (che, cui, il quale/la quale) 

Придеви 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева 
Апсолутни суперлатив (Maria è bellisima.) 

Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви: questo, quello 

Назив боја, морфолошке особености придева viola, rosa, blu, arancione 

Бројеви 
Главни бројеви. Редни бројеви. 

Предлози 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова основна употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo), заповедни начин. Заповедни начин за сва лица 
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me. Prego Signora, entri! Mi dia un 

etto di prosciutto e tre rosette, per favore. 

Повратни глаголи 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Ho comprato un chilo di pesche. 

Sono andata alla stazione.  

Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Sono dovuto andare dal dentista.  



Ho potuto leggere i titoli in italiano. 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro di italiano?  

Футур правилних и неправилних глагола 
Noi tormeremo a casa alle cinque. 

Имперфекат (imperfetto) 

C’era una volta un re e viveva in un castello.  

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era già partito. 

Презент конјунктива (congiuntivo presente) 

Penso che Maria debba studiare di più. 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба 
Marco entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanza non c’era nessuno. (само 

рецептивно) 

Прилози 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più и прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
ci, ne 

Везници 

Реченица 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild - Bilder, Kopf - Köpfe, 

Frau - Frauen), са одговарајућим родом изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung 

Изведене префиксацијом: Ausbildung. 

Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe. 

Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени (steinreich). 

Придевска промена компаратив и суперлатива (mein ältererBruder, mit ders chönsten 

Frau). 

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reichan. 

Члан 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни 

(dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба 
члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner 

Mutter). 



Употреба одређеног члана уз географске појмове: називе земаља мушког и женског 
рода, река, планина (Sie waren am Schwarzen Meer. Er lebt in der Türkei) и уз имена 
годишњих доба, месеци и дана у недељи (Der Montag ist der erste Tag in der Woche. Der 

Sommer ist die heißeste Jahreszeit.). 

Употреба нултог члана уз географске појмове, лична имена, називи земаља средњег 
рода, имена градова, континената, предикативно употребљени називи занимања, 
градивне именице, узвици и изрази (Serbien ist ein schönes Land. Berlin ist die Hauptstadt 

der BDR. Ich soll Milch, Brot und Butter kaufen. Hilfe!, Zu Wort kommen). 

Бројеви  
Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
Са акузативом (Ich bin gegen dich), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). 

Предлози са дативом или акузатвиом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule). 

Предлози са генитивом (während der Stunde, wegen der Grippe, trotz des schlechten 

Wetters, statt deines Bruders, innerhalb/ausserhalb der Arbeitszeit, aufgrund seiner 

Behauptung). 

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит, перфект, плусквамперфект и футур слабих и 

јаких глагола, помоћних и модалних глагола. Глаголи са предлозима (warten auf, sich 

interessieren für). Конјуктив у функцији изражавања жеље и услова (Ich hätte gern... Ich 

möchte...Ich würde gern ...Wenn ich das wüsste...). Пасив радње: презент, претерит (Dieses 

Buch wird viel gelesen. Darüber wird oft gesprochen. Ihre Leisutungen wurden viel gelobt.) 

Инфинитив са "zu" уз неке глаголе и изразе (Hast du noch viel zu lemen? Sie hat keine 

Lust /Zeit, keinen Wunsch, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist gesund, viel Obst zu essen. Du 

brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wann hat er aufgehört Fleisch zu essen? ); um ...zu (Er 

spart, um ein neues Auto zu kaufen). 

Везници и везнички изрази:  

und, oder, aber; weil, da, wenn, als, während, bis, nachdem, bevor; damit. 

Заменице 
Релативне заменице у у номинативу, дативу и акузативу (Hast du meinen Bruder 

gеsehen, dergeradeweggegangenist. Das Buch, von dem wir gesprochen haben.). 

Прилози 
За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig), узрок 

(deshalb, deswegen, darum). 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице.  
Ред речи у реченици.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченица са субјектом типа мы с тобой (Мы с братом будем режать задачи).  

Реченице са атрибутом израженим придевима и присвојним заменицама у 

различитим падежима (Я читаю интересную книгу. Он думает о красивой девушке. У 

моего хорошего друга есть брат).  
Реченице с предикатом типа: должен, нужно, надо, неопходимо, готов + инфинитив 

(Я должен учиться. Мне нужно учиться. Я готов помочь тебе.)  
Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а) генитивом и предлозима: 

у, около, вокруг, возле; б) акузитивом с предлозима под, за; в) инструменталом с 
предлозима: под, за, над, перед. Реченице с прилошким одредбама за време 
израженим: а) генитивом - исказивање датума; б) акузативом с предлогом в; в) 

локативом с предлогом в.  



Реченице с прилошком одредбом за циљ израженом инфинитивом (Нина оставалась 

в тени, чтобы взять туфли). 

Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим инструменталом (уз глаголе 
типа болеть. Он болеет грипом.).  

Управни и неуправни говор (основне карактеристике).  
Именице  
Промена именица женског рода на - ь (дочь, жизнь). Промена средњег рода на - мя 

(имя, время). Систематизација облика генитива множине свих типова именица.  
Заменице  
Промена придевских заменица (самый, любой).  

Придеви  
Дужи и краћи облик придева (красивый- красив, новый- нов, хороший- хорош). 

Атрибутивна и предикативна употреба придева (Пришла весна ясная и солнечная. 

Пахло полем, зеленели молодые рожь и пшеница). 
Бројеви  
Промена редних бројева.  
Глаголи  
Видски парови са различитим коренима: брать - бзятъ, говорить - сказать, класть - 

положить, ложиться - лечь, седиться - сесть.  
Перфекат глагола са основом на сугласник. Императив (1. л. мн., 3. л. јед. и мн.). 

Глаголи кретања: бегать - бежать, нести - носить.  

Прилози  
Прилози за количину типа: достаточно, немного, несколько.  

Предлози  
Најчешће употребљавани предлози: у, около, вокруг, возде, для с генитивом; к са 

дативом; за, под с акузативом; за, под, над, перед с инструменталом. 

Изговор, читање, писање  
Током друге године учења руског језика ученици треба да:  
- схвате систем обележавања мекоће у руском језику, као и да у потпуности савладају 

његову практичну примену;  

- усвоје правилан изговор ненаглашених самогласника, посебно е, я;  

- овладају правилним изговором речи са сугласничким групама у којима се поједини 

сугласници не изговарају (здравствуй, солнце, сердце и сл.);  

- схвате функцију ъ, ь испред я, ю, е, ë, и (объяснение, въезд, семья, вьюга). 
У овом разреду систематизовати знања о руском гласовном систему, правилима 

читања и писања.  
Лексикографија 
Употреба двојезичних речника. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именице и придеви 
- Систематизација слагања рода и броја именица и придева; место придева; поређење 

придева, посебно суперлатив. 

Детерминанти 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева. 
Детерминанти у функцији заменице 
- Посесиви; 

- Демонстративи; 

- Упитне заменице; 
- Релативне заменице;  



- Неодређене заменице. 
Глаголска група 
Глаголски начини и времена  
- Презент, сложени перфект, имперфект, футур први индикатива;  
- Перифрастичне конструкције: блиски футур, прогресивни презент, блиска 

прошлост;  
- Il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива фреквентних 

глагола; 
- Презент кондиционала: погодба за садашњост и будућност, као и модална употреба: 

tu aurais de la monnaie? Vous pourriez me dire … ?  

- Императив са заменицама за директни и индиректни објекат : fais- le, parle- lui;  

- Употребе инфинитива: Se promener en amoureux, quel bonheur !  

Глаголи 
- Фреквентни униперсонални глаголи и изрази; 

- Повратни глаголи. 

Предлози и предложна група 
- Придевска вредност: des chaussures de sport; 

- Иза прилога за количину: beaucoup / peu / assez / trop de travail. 

Прилози 
- За место, за време, за начин, за количину; 

- Место прилога 
- Поређење прилога; 
- Прилошка употреба придева: chanter faux manger léger. 

Модалитети и форме реченице 
- Декларативни модалитет;  
- Интерогативни модалитет: директно и индиректно тотално питање;  
- Екскламативни модалитет са quel на почетку; 

- Реченице са презентативимa. 

Сложене реченице 
- Систематизација координирања реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 

прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pourtant, par contre, par 

conséquent, au contraire. 

- Зависне реченице са најфреквентнијим везницима: релативне, компаратвине, 
временске, узрочне, финалне, хипотетичне. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Облици субјунктива: презент 
Глаголи: llover, hacer frío/calor 

Перифразе: tener que + infinitivo, ir a + infinitivo, pensar + infinitivo, empezar a + 

infinitivo 

Конструкције са глаголима као што су: gustar, parecer + que... y doler 

Глаголи ser и estar 

Сложена реченица 

а) Зависна реченица у индикативу 
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás segura, piensas) que 

aprobaremos el examen. 

Казивање жеље, воље, намере 
а) субјунктивом 

б) инфинитивом 



Me gustaría conocer a este actor. Me gustaría que tú conoszas a mi hermamo. Hay que 

luchar contra la polución del aire y del agua. Es necesario que luchemos…¿Qué quieren 

Ustedes que haga? El trabaja mucho para ayudar a susu hijos. El trabaja mucho para que 

sus hijos tengan una vida mejor. 

Управни и неуправни говор ( потврдне, одричне и упитне реченице, императив). 

Dime si/donde/cuando/quién/que… 

Sabes si/ donde/cuando/quién/que… 

Me puedes decir donde/cuando/quién/que… 

Хипотетичне реченице (први тип) 

Пасивне конструкције 
а) ser + participio pasado 

La casa fue construida en 1984. 

b) pasiva refleja 

Se venden libros aquí. 

Лексикографија 
Служење двојезичним речницима. 

III РАЗРЕД 

- седма година учења -  
(2 часа недељно, 72 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 
- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са уобичајеним и новим 

активностима на часу. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
- после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 

око 5 минута), у зависности од степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у 

вези са: 
- врстом усменог текста који слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 

анкетирање пролазника и друго; 

- бројем саговорника, њиховим статусом и намерама;општим садржајем датог 
усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке и нејезичке елементе 
(кључне речи, интонацију, говор тела и др.). 

Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
- после другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 
- разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља 

слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским темама, у којима се користи стандардни говор и 

разговетан изговор;  



- прати различите друге телевизијске емисије информативног карактера 
(документарци, интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно 

блиске теме;  
- разуме општи садржај рекламних порука и краћих радио емисија (до 12 минута) о 

темама из свакодневног живота и живота младих. 

Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 
Разликовање текстуалних врста 
- уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних врста које користи 

у приватном и школском домену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптиранихи 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  

- разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 
интересовања (породични живот, свакодневица, школа, посао, слободно време, дневни 

догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, језичких 

знања и других предзнања.  
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 
- разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку 

с пријатељима и познаницима; 
- разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, чак и ако не 

разуме сваки појединачни детаљ; 

- разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, на релативно познате теме. 
Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- пронађе и разуме већи број релевантних информација у уобичајеним писаним 

документима (писмима, проспектима, обавештења). 
Разумевање стручних текстова 
- разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писана јасним 

језиком и/или праћена визуелним елементима, без великог броја стручних израза; 



- разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 
Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, драму), 

уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних елемената.  
ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 
структуре); 

- описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих 

прича и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 
структуре; 

- опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 
- опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

Аргументовање 
- аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 
- укратко образложи и објасни шта мисли, планира и ради. 

Излагање пред публиком 
- описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

- одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 
- интерпретира радњу неког филма или књиге. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- износи лични или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из домена 

личних интересовања и образовања користећи познате језичке елементе; 
- снађе се у решавању одређеног проблема, нпр. сналажења у свакодневним 

ситуацијама, постављајући практична питања типа: Куда ићи? Шта радити? Како се 
организовати? (планови за излазак и сл.); 

- препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 

- изрази слагање или неслагање са саговорником. 

Формална комуникација 
- прати основни смисао формалне дискусије о познатим темама из домена личних 

интересовања, образовања или струке ако се говори стандардним језиком и користе 
познати језички елементи; 

- изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 



- размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 
помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

- сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 
Функционална сарадња 
- прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да 

су се добро разумели; 

- пренесе једноставне и директне информације. 
Интервјуисање 
- користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз спонтано 

постављање неколико додатних питања. 
ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 
Ученик треба да: 
Теме 
- пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања и окружења; 
- у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 
- у стању је да опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим 

ситуацијама и садржајима из свакодневног живота младих, као и садржаје 
информативног и документарног карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи) користећи стандардне 

и конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука); 
- пише белешке у вези са свакодневним потребама и плановима;  
- може да води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и 

да на разумњив начин пише о елементима које сматра битним; 

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 
Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до озбиљних грешака 

када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 
- може да опише ствари које су му блиске; 
- може да употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о 

предметима и стварима које има и пореди их са другима; 
- може да описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 
- правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације. 
Интеркултурна знања и активности 



- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Ученик треба да: 
Усмена медијација  
- препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на Л2 (страни језик); 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 (страног 
језика) на Л1 (матерњи језик) и обрнуто, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације се са 

наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 (страног језика) на Л1 (матерњи језик) краћих адаптираних тесктова уз употребу 

речника, пратеће литературе и информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Mножина именица (посебни случајеви) 

Pluralia tantum, singularia tantum 

Збирне именице са глаголом у једнини и множини (нпр. people, police; family, team) 

Члан (проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и неодређеног члана) 
Заменице 
Сложене заменице са some- , any- , no-  

Придеви и прилози 
Придеви и прилози истог облика (fast, early, late, hard) 

Промена значења (нпр. hard/hardly, near/nearly) 

Везници  
Везници у пару (as...as, both...and, so...as, either...or, neither...nor, not...only, but...also, 

though...yet) 

Творба речи  
Најчешћи суфикси (- hood, - ness, - ment, - ion/- ation) и префикси (co- , dis- , in- , mis- 

) за творбу именица  
Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена 
Causative have/get (рецептивно) 

Герунд (употреба после глагола enjoy, prefer, avoid ... и после израза It’s no use, I can’t 

help ...) 

Модални глаголи (облици за прошлост и будућност) 
Пасивне конструкције 



Предлози (после глагола, придева и именица) 
Фразални глаголи са on, off, up, down…(нпр. go on, turn on/off, turn up/down …) 

Реченица 
Релативне реченице  
Погодбене реченице (иреалне) 
Неуправни говор (са слагањем времена) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан (articolo partitivo)  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице (pronomi personali) 

Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Присвојне заменице (pronomi possessivi) 

Показне заменице (pronomi dimostrativi) 

Повратне заменице (pronomi riflessivi) 

Упитне заменице (pronomi interrogativi: chi? che?/che cosa?) 

Неодређене заменице и придеви (niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, 

alcuni) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Увођење нове грађе 
Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 

(pronomi diretti nei tempi composti) РЕЦЕПТИВНО 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  
Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  



Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente) - РЕЦЕПТИВНО 

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО. 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченицe 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Изведене од глагола: aufstehen - Aufstand, absehen -Absicht, ankommen - Ankunft. 

Род именица. 
Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени (steinreich). 

Придевска промена компаратив и суперлатива (mein älterer Bruder, mit der schönsten 

Frau). 

Бројеви:  

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
Са акузативом (Ich bin gegen dich), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). 

Предлози са дативом или акузативом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule). 

Предлози са генитивом (während der Stunde, wegen der Grippe, trotz des schlechten 

Wetters, statt deines Bruders, innerhalb/ausserhalb der Arbeitszeit). 

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит,перфект, плусквамперфект и футур слабих, 

јаких глагола, помоћних сложених, рефлексивних и модланих глагола. Глаголи са 
предлозима (warten auf, sich interessieren für). Конјуктив у функцији изражавања жеље 



и услова (Ich hätte gern... Ich möchte...Ich würde gern ...Wenn ich das wüsste...) Пасив 

радње: презент, футур, претерит и перфект, са модалним глаголом (Dieses Buch wird viel 

gelesen. Darüber soll oft gesprochen werden. Ihre Leisutungen sind viel gelobt worden.). 

Пасив стања: презент и претерит (Die Ware ist dem Kunden schon geliefert.) 

Инфинитив са "zu“ уз неке глаголе и изразе (Hast du noch viel zu lemen? Sie hat keine 

Lust /Zeit, keinen Wunsch, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist gesund, viel Obst zu essen. Du 

brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wann hat er aufgehört Fleisch zu essen?); um ...zu (Er 

spart, um ein neues Auto zu kaufen.), statt...zu, ohne...zu (Er hörte mir zu, ohne/statt etwas zu 

sagen.). 

Везници и везнички изрази:  

Wenn, falls; indem, anstatt, ohne dass, sodass/so...dass 

Заменице 
Релативне заменице у у номинативу, генитиву, дативу и акузативу (Hast du meinen 

Bruder gеsehen, dergeradeweggegangenist. Das Buch, von dem wir gesprochen haben.). 

Прилози 
За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину (viel, wenig), узрок 

(deshalb, deswegen,darum), намена и сврха (dazu, infolgedessen, folglich), заменички 

прилози (worauf, woran, damit, davon). 

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице- уведене 

и неуведене (временске, узрочне, намерне, начинске, жељене, условне/реалне, иреалне). 
Ред речи у реченици.  

РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченица  
Реченица с предикатом израженим потенцијалом.  

Реченица са атрибутом израженим: а) компаративом, б) суперлативом (Сила, 
сильнее его воли, сбросила его оттуда. Не жалей себя - это самая гордая, самая 

красивая мудрость на земле.)  
Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а) генитивом с предлозима 

из- за, из- под; б) акузативом с предлозима через, сквозь; в) инструменталом с 
предлогом между.  

Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а) дативом с предлогом по 

(по вторникам, по ночам и сл.); б) дативом с предлогом к (к вечеру, к Первому мая и 

сл.); в) инструменталом с предлогом перед (перед уроком).  

Реченице с прилошким одредбама за циљ израженим: а) дативом с предлогом к (уз 
глаголе типа готовиться к кому- чему); б) инструменталом с предлогом за (уз глаголе 
кретања, на пример: идти за хлебом); в) генитовом с предлогом для.  

Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим: а) генитивом с предлозима 
из- за, от; б) дативом с предлогом по.  

Реченице с прилошким одредбама израженим глаголским прилозима (Окна разинув, 

стоят магазины. За чертой, не всходя, томилось солнце.).  
Именице  
Генитив једнине на - у; локатив једнине на - у; номинатив множине на - а, - я. 

Промена именица на - ата, - ята, - анин, - янин. Именице којима се означавају људи по 

националној, социјалној и територијалној припадности (русский, серб, венгр, 

англичанин, грек; белградец, москвич, герцеговинец, сремец и сл.). 

Заменице  
Употреба и значење неодређених (кто- то, кто- нибудь, что- то, что- нибудь, чей- 

то, чей- нибудь) и одричних заменица (не с кем, не о чëм).  

Придеви  



Компаратив и суперлатив - грађење и употреба.  
Бројеви  
Промена основних бројева.  
Глаголи  
Потенцијал (читал бы, писал бы, если бы). Глаголски прилози (читая, крича, 

прочитав, увидя). Глаголи кретања: вести- водить, вести- возить, лететь- летать, 

ехать- ездить, плыть- плавать и др.  

Прилози  
Поређење прилога (Она всех красивее. Она пишет всех красивее. Сегодна ветер 

дует сильнее, чем вчера.) 
Лексика  
Синоними, хомоними, међујезички хомоними. Посебну пажњу посветити 

међујезичким хомонимима. 
Лексикографија  
Структура и коришћење двојезичних и једнојезичних речника. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка група 
- Систематизација употребе детерминаната: одређених, неодређених и партитивних 

чланова; присвојних и показних придева; основних, редних и апроксимативних бројева; 
неодређених речи; одсуства детерминаната. 

- Систематизација рода и броја именица и придева, места и поређења придева.  
- Систематизација заменица: личних ненаглашених (укључујући и заменицу on) и 

наглашених; заменица за директни и за индиректни објекат; показних и присвојних; 

упитних и фреквентних неодређених. 

- Сложене упитне заменице lequel, laquelle итд.  

Глаголска група 
- Основне вредности и употребе начина, времена и перифрастичних конструкција 

савладаних у претходним разредима.  
- Перифрастичне конструкције са помоћним глаголом у имперфекту: j’allais partir, il 

venait d’arriver, nous étions en train de faire nos bagages… 

- Систем прошлих времена у нарацији, посебно опозиција перфекат / имперфекат. 
- Глаголске конструкције са sembler, avoir l’air, devenir + придев. 

- Императив са инфинитивом: laisse- moi parler! 

- Партицип презента и герундив. 

Предлози 
- Систематизација употребе предлога и фреквентних предложних израза. 
- Предлози и сложене релативне заменице (avec lequel, pour laquelle, auquel…) 

- Предлози у фреквентним глаголским конструкцијама. 
Прилози 
- Место прилога употребљених са простим и са сложеним временима: beaucoup, bien, 

déjà, encore, vite. 

- Прилошке заменице en и y. 

Модалитети и форме реченице 
- Императивни модалитет; 
- Интерогативни модалитет систематизација; 
- Директно и индиректно парцијално питање;  
- Систематизација: негација са pas; са форклузивима plus, personne, rien, jamais; 

- Наглашавање реченичних делова. 
Сложене реченице 



- Систематизација зависних реченица са фреквентним везницима: релативних, 

компаративних, временских, узрочних, , финалних, хипотетичних;  

- Концесивне и опозитивне реченице са најфреквентнијим везницима;  
- Реченица са que у функцији објекта, као и слагања времена у објекатским 

реченицама. 
ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Пасивне конструкције са и без агенса 

Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута. 
Piensan viajar mañana. 

Es necesario estudiar lenguas extranjeras. 

Hacer ejercicio es muy importante para la salud. 

Estar + gerundio 
Estaban discutiendo cuando entró Juan. 

Казивање предпоставке 
Si + субјунктив имперфекта 
Si trabajáramos, tendríamos dinero.  

Временске одредбе 
Почетак и трајање радње (hace, desde hace, desde que) 

Догађаји који су се једном догодили (un día, una vez, aquel día ...) 

Догађаји који се често догађају (normalmente, muchos días, a veces...) 

Изразити радњу у будућности (dentro de...) 

Прилози и изрази за време (mientras) 

Сложена реченица 
зависна реченица у субјунктиву (изражавање футура) 
Основе употреба глаголских начина индикатива и субјунктива у најчешћим 

типовима сложених реченица ( релативна, временска, узрочна, последична ). 
Безличне конструкције 
Са глаголима llover, nevar… 

Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante… 

(указати на употребу субјунктива у неким од ових реченица) 
Изражавање 
- бојазни: temo que haya llegado a tiеmpo. 

- жеље: Espero que venga. 

- заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario que aprendan estos 

verbos. 

Бројеви 
Разломци, математички знакови и радње. 
Лексикографија 
Структура стручних речника и њихово коришћење. 

IV РАЗРЕД 

- осма година учења -  
(2 часа недељно, 68 годишње) 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

СЛУШАЊЕ 
Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 
Ученик треба да: 
Говор у учионици 



- у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са активностима на часу, чак 

и ако час води непозната особа, под условом да је говор стандардан и јасно 

артикулисан. 

Аудио и видео материјали: глобално разумевање 
После првог слушања одређеног непознатог усменог текста, на пример монолошког 

излагања о познатој теми (приближног трајања до 6 минута), у зависности од степена 
познавања теме и контекста постави хипотезе у вези са: 

- општом темом и садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на 
релевантне језичке и нејезичке елементе (кључне речи, интонацију, говор тела и др.); 

- структуром излагања. 
Аудио /видео материјали: детаљно /селективно разумевање 
После другог и по потреби трећег слушања (у зависности од сложености текста и 

налога за слушање): 
- провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту, садржај и 

структуру усменог текста; 
- разуме све битне елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 
Монолошка излагања 
- уз евентуалну претходну припрему, прати јасно структурисана излагања о 

актуелним друштвеним темама и о онима из сфере сопственог интересовања у којима 
се користи стандардни језик. 

Медији: информативне емисије 
- разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и 

телевизијских емисија о актуелним темама у којима се користи стандардни говор;  

- прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују актуелне теме;  
- разуме тему радио емисија (репортажа, интервјуа и слично, до 15 минута), као и 

њихов садржај, под условом да је говор стандардан и артикулација јасна. 
Медији: забавне емисије 
- прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме;  
- разуме тему и делове песама које слуша. 
Спонтана интеракција 
- разуме спонтану интеракцију изворних говорника у вези са темама из свакодневног 

живота уз отежавајуће околности природне комуникације (бука, шумови итд.), под 

условом да је говор стандардан и јасно артикулисан. 

Упутства 
- разуме упутства за употребу одређених средстава, предмета или апарата, под 

условом да не садрже много стручних елемената. 
Стратегије 
- ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 
- ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 
- увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 
ЧИТАЊЕ 
Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 
Ученик треба да: 



Разликовање текстуалних врста 
- разликује фреквентне и мање фреквентне врсте текстова, познаје њихову  

- макро и микро структуру и разуме њихову сврху и намену. 

Препознавање и разумевање тематике текстова - ниво глобалног разумевања 
- разуме појединачне информације сложенијих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  

- разуме текстове дужине до 250 речи о конкретним темама из различитих области 

интересовања, са значајним степеном исправног поимања и тумачења садржаја. 
Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 
- разуме општи смисао и појединачне детаље приватне кореспонденције свакодневне 

тематике, као и општи смисао и најфреквентије фразе карактеристичне за пословну 

кореспонденцију; 

- разуме главну нит и суштину образложењâ у представљању неког проблема у 

једноставнијим текстовима аргументационог типа (нпр. у новинским колумнама или 

писмима читалаца), али и у другим врстама текстова у којима се јавља аргументација;  
- разуме битне елементе и општи садржај ограничено комплексних информативних 

текстова, уз повремено коришћење речника и приручника или наставникову помоћ. 

Препознавање и разумевање појединачних информација - ниво селективног 

разумевања 
- уме да у познатим и мање познатим врстама текстова пронађе велики број 

релевантних информација.  
Разумевање стручних текстова 
- разуме нешто дужа упутства о начину употребе техничких и других апарата, писана 

јасним језиком, поткрепљена примерима конкретне употребе и /или илустрацијама;  
- уме да прати специјализоване публикације и изван свог подручја активности, 

користећи повремено речник или неко друго помоћно средство. 

Разумевање књижевног текста 
- разуме једноставније савремене литерарне текстове писане уобичајеном и стилски 

неспецификованом лексиком, уз повремену помоћ наставника или консултовање 
речника/приручника.  

ГОВОР 
Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик треба да: 
Монолошко излагање 

Описивање 
- описује и извештава о догађајима и искуствима, служећи се ширим фондом израза 

које вешто примењује; 
- опише карактеристичне детаље неког догађаја; 
- исприча причу или изнесе неки опис једноставним "листањем" и ређањем 

елемената;  
- једноставним речима опише и укратко упоређује ствари и догађаје. 
Аргументовање 
- аргументује ставове и мишљења тако да га саговорник, без потешкоћа и скоро 

током целог излагања, разуме; 
- у излагању нагласи битне чињенице неког догађаја из личног искуства, укратко их 

образложи и објасни своје мишљење. 
Излагање пред публиком 
- у презентацији, између осталог, изнесе свој вредносни став о темама везаним за 

лично искуство и интересовања; 



- одговори на непосредна питања која се надовезују, под условом да се могу 

поновити;  

- интерпретира радњу неког филма или књиге и опише свој доживљај о њима. 
Интеракција 

Разумевање изворног говорника 
- разуме довољно добро како би се, без претераног напора, сналазио у уобичајеним 

ситуацијама. 
Неформални разговор (између пријатеља) 
- на учтив начин изражава своја уверења, ставове, слагања и неслагања; 
- предлаже и реагује на предлоге; 
- прати дискусије/разговоре одређеног трајања, под условом да се говори разговетно 

и стандардним језиком. 

Формална комуникација 
- активно учествује у уобичајеној формалној дискусији о познатим темама на 

стандардном језику када саговорник говори разговетно и где обично долази до размене 
информација, добијања упутстава или решавања неких практичних проблема; 

- прати промене тема у формалној дискусији о познатим темама из домена личних 

интересовања или струке, уколико се разговор води полако и разговетно; 

- сналази се у неуобичајеним ситуацијама на јавном месту (у продавници, пошти или 

банци) када нпр. захтева замену неке неисправне робе или производа; 
- добије додатна обавештења. 
Функционална сарадња 
- пренесе своје мишљење и реакције у односу на могућа решења и потезе које треба 

предузети, дајући кратка образложења и разлоге за тако нешто; 

- иницира саговорнике да изнесу своје мишљење о томе шта треба да се уради. 

Интервјуисање 
- преузме извесну иницијативу током консултација или разговора (покретање нове 

теме), али у приличној мери остаје зависан од интерактивног деловања самог 
саговорника. 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
Ученик треба да: 
Теме 
- прецизно опише актуелна дешавања, неки стварни или измишљени догађај; 
- пише јасно структурисане текстове из области личног интересовања; 
- резимира прочитану причу, новински чланак, филм и слично и објасни свој став у 

вези са актуелним дешавањем, о апстрактним културолошким појавама и догађајима, 
као што су музика или филм. 

Текстуалне врсте и дужина текста 
- пише формалне и неформалне текстове (до 120 речи);  

- парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и свог домена интересовања и 

образлаже своје ставове; 
- напише прегледан, целовит и разумљив текст од почетка до краја; 
- правопис, кохерентност и кохезија текста су прилично добри.  

Лексика и комуникативне функције 
- исказује добро владање лексиком на вишем нивоу из приватног домена, као и у вези 

са специфичним темама за одређене школске предмете, али долази повремено до 

грешака када се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 



- може да описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје дужи и 

прецизан опис свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство 

и слично), описује активности из прошлости и лично искуство; 

- може да на разложан, једноставан и непосредан начин пише о великом броју 

блиских тема у оквиру свог подручја интересовања; 
- у стању је да опише своје планове за будућност; 
- може да опише радњу књиге или филма и да опише своје реакције; 
- може да образложи мишљење, планове и догађаје. 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и 

усмену употребу језика. 
Ученик треба да: 
Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 
- препознаје и адекватно користи најфреквентије стилове и регистре у вези са 

знањима из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних 

искустава. 
Интеркултурна знања и активности 
- гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о вредности 

различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 
МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 
Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 
Усмена медијација  
- препричава садржај кратког аутентичног текста аудио или визуелног записа и краће 

интеракције на Л2; 

- сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са Л2 (страног 
језика) на Л1 (матерњи језик) и обрнуто, прилагођавајући га саговорнику. 

Писана медијација и превођење 
- писано преноси поруке на Л2 додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 
- користи речнике, посебно једнојезичне, за писано преношење порука уз 

консултације се са наставником; 

- користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 
са Л2 (страног језика) на Л1 (матерњи језик) краћих адаптираних текстова уз употребу 

речника, пратеће литературе и информационих технологија. 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију 

на страном језику. Кроз наставу енглеског језика континуирано се обнављају језичке 
структуре обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим 

употребама, функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 
функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 
закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 
Именице 
Сложенице (нпр. breakdown, software, passer- by…) 

Множина именица (посебни случајеви) 

Члан (утврђивање и проширивање опсега употреба и изостављања одређеног и 

неодређеног члана) 
Везници  



Повезивање зависне реченице са главном (when, that, while, because, although, though, 

since, after, as, if, until, as if, as though, so that, in order that) 

Творба речи 
Одрични префикси (un- , in- , im- , ir- , dis- ) 

Суфикси за прaвљење придева (- able, - ary, - ful, - less, - ous, - ic, - ical…) 

Глаголи 
Oбнављање обрађених глаголских времена 
Simple and continuous forms (глаголи стања и акције: think, feel, look, see, smell, taste, 

appear) 

Наративна глаголска времена (Past Simple, Рast Continuous, Past Perfect) 

Used to/would за уобичајене радње у прошлости 

Глаголи праћени герундом или инфинитивом 

Мust have/could have/can’t have (спекулисање о прошлости) 

Предлози у изразима за време 
(нпр. on time/in time, at the end/in the end/at last …) 

Фразални глаголи (проширивање опсега) 
Реченица 
Неуправни говор (са слагањем времена; различити типови реченица) 
Погодбене реченице (обнављање сва три типа) 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са детерминативом 

Системски приказ морфолошких карактеристика 
Члан 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана 
Партитивни члан  

Заменице 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Личне заменице  
Наглашене личне заменице  
Наглашене личне заменице у служби директног објекта (complemento oggetto) и 

индиректног објекта (complemento di termine) 

Ненаглашене личне заменице у пару (pronomi personali accoppiati) 

Релативне заменице (pronomi relativi: che, cui, il quale/la quale) 

Неодређени придеви и неодређене заменице (аggettivi e pronomi indefiniti) 

Ненаглашене личне заменице у служби директног објекта у сложеним временима 
(pronomi diretti nei tempi composti) 

Придеви 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју 

Компарација придева (comparazione) 

Органска компарација придева 
grado comparativo e superlativo dell’aggettivo(forme irregolari) 

Апсолутни суперлатив (superlativo assoluto) 

Присвојни придеви (aggettivi possessivi) 

Употреба члана уз присвојне придеве 
Показни придеви (aggettivi dimostrativi: questo, quello) 

Назив боја, морфолошке особености придева  



Главни бројеви (numeri cardinali) 

Редни бројеви (numeri ordinali) 

Предлози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова употреба 
Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti dietro 

Глаголи 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Садашње време (presente indicativo)  

Императив (imperativo). Заповедни начин за сва лица 
Повратни глаголи (verbi riflessivi) 

Употреба глагола piacere 

Перфекат (passato prossimo) правилних и неправилних глагола 
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere 

Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола (condizionale presente)  

Футур правилних и неправилних глагола (futuro semplice) 

Имперфекат (imperfetto) 

Плусквамперфекат (trapassato prossimo) 

Презент конјунктива (congiuntivo presente)  

Прости перфекат (passato remoto), творба и основна употреба - РЕЦЕПТИВНО 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Органска компарација придева grado comparativo e superlativo dell’aggettivo (forme 

irregolari) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Кондиционал прошли (condizionale passato) 

Идиоматска употреба volerci и metterci 

Увођење нове грађе 
Утврђивање и продубљивање употребе прошлих времена (passato prossimo/imperfetto 

e trapassato prossimo, passato remoto - рецептивно) 

Употреба конјунктива у зависној реченици (finali, concessive, condizionali, temporali, 

modali ecc.) 

Прилози 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Основни прилози bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, прилошки изрази за 

одређивање времена (prima, durante, dopo) и простора a destra, a sinistra, dritto, davanti, 

dietro, sotto, sopra, su, giù 

Упитни прилози quando?come? perché? dove? 

Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente 

Речцe  
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
ci, ne 

Реченица 
Обнављање и проширивање из претходних разреда 
Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном облику 

Упитна реченица 
Ред речи у реченици 

Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

Хипотетички период: Реална погодбена реченица 
Иреална погодбена реченица, са имперфектом у протази и аподози 



НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Именице 
Изведене од глагола: aufstehen - Aufstand, absehen -Absicht, ankommen - Ankunf. 

Поименичени партиципи: die Studierenden, der Angestellte. 

Придеви  
Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, liebevoll, sprachlos, trinkbar. 

Сложени (steinreich). 

Придевска промена компаратива и суперлатива (mein älterer Bruder, mit der schönsten 

Frau). 

Партиципи у атрибутској употреби: das weinende Kind, der zerbrochene Spiegel. 

Члан: 
Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, присвојни (mein, dein), показни 

(dieser, jener), негациони (kein, keine), неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба 
члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (die Hälfte des Lebens), посесивном генитиву (die Mutter meiner 

Mutter). 

Бројеви:  

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten). 

Предлози 
Са акузативом (Ich bin gegen dich), са дативом (Sie arbeitet bei einem Zahnarzt). 

Предлози са дативом или акузативом (Er ist in der Schule. Sie kommt in die Schule). 

Предлози са генитивом (während der Stunde, wegen der Grippe, trotz des schlechten 

Wetters, statt deines Bruders, innerhalb/ausserhalb der Arbeitszeit). 

Глаголи 
Глаголска времена: презент, претерит,перфект, плусквамперфект и футур слабих, 

јаких глагола, помоћних сложених, рефлексивних и модланих глагола. Глаголи са 
предлозима (warten auf, sich interessieren für). Конјуктив у функцији изражавања жељеи 

услова (Ich hätte gern... Ichmöchte...Ichwürdegern ...Wennichdaswüsste...) Пасив радње: 
презент, футур, претерит и перфект, са модалним глаголом (Dieses Buch wird viel 

gelesen. Darüber soll oft gesprochen werden. Ihre Leisutungen sind viel gelobt worden.) 

Пасив стања: презент и претерит (Die Ware ist dem Kunden schon geliefert.). 

Инфинитив са "zu“ уз неке глаголе и изразе (Hast du noch viel zu lemen? Sie hat keine 

Lust /Zeit, keinen Wunsch, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist gesund, viel Obst zu essen. Du 

brauchst dir keine Sorgen zu machen. Wann hat er aufgehört Fleisch zu essen?); um ...zu (Er 

spart, um ein neues Auto zu kaufen.), statt...zu, ohne...zu (Er hörte mir zu, ohne/statt etwas zu 

sagen.). 

Везници и везнички изрази:  

Wenn, falls; indem,anstatt, ohne dass, sodass/so...dass, двојни везници sowohl...als auch, 

weder .... noch, nicht nur....sondern auch, zwar.... aber, je.... desto, wie, als ob. 

Заменице 
Релативне заменице у у номинативу, генитиву, дативу и акузативу (Hast du meinen 

Bruder gеsehen, der gerade weggegangen ist. Das Buch, von dem wir gesprochen haben.). 

Прилози 
Редослед прилога/прилошких одредби у реченици (време, узрок, начин, место) 

Паритиципи у функцији прилога/прилошке одредбе: Er hörte schweingend zu. Von der 

Reise zurückgekehrt, traf er niemanden zu Hause an.  

Реченице 
Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно- сложене реченице -уведене 

и неуведене (временске, узрочне, намерне, начинске, жељене, условне/реалне, иреалне) 
Ред речи у реченици (место објекта у дативу и акузативу у реченици) 



РУСКИ ЈЕЗИК 

Реченицe  
Партиципске конструкције. Зависно сложене реченице: исказне, односне, временске, 

намерне, узрочне, циљне и условне. Претварање партиципских конструкција у сложене 
реченице и обратно. Развијање прилошких одредби у зависну реченицу; кондензовање 
зависних реченица у прилошке одредбе. 

Именице  
Систематизација промене именица. Непроменљиве именице. Singularia и pluralia 

tantum. Именице општег рода. Именице придевског и партиципског порекла. 
Деминутиви.  

Заменице  
Систематизација заменица (посебно одређених и неодређених и повратне заменице).  
Придеви  
Систематизација промене и употребе придева. 
Бројеви  
Употреба основних бројева и редних бројева (систематизација).  
Глаголи  
Систематизација раније обрађених глаголских облика. Партиципи. Глаголи кретања 

са префиксима. Систематизација усвојених глагола који се рекцијски разликују од 

еквивалентних глагола у матерњем језику ученика (благодарить, жертвовать, 

готовиться). 

Прилози  
Систематизација прилога за време, место, начин, количину. Нарочиту пажњу 

посветити правилној употреби прилога за место: там- туда, здесь- сюда, где- куда и сл.  

Предлози  
Класификација предлога према употреби уз падеже (гулять вдоль реки, работать в 

школе, положить на стол, подойти к доске, сидеть у окна, вода по пояс и сл.). 

Указивање на разлике у употреби руских предлога у односу на предлоге у матерњем 

језику.  

Везници  
Најефикаснији везници у сложеној реченици (что, чтобы, потому что, так как, но, 

ни, то, пока, также, когда, только, как только).  

Лексика  
Вишезначне речи и проблеми њихове семантизације. Антоними, пароними, 

међујезички хомоними и пароними (кроз различите врсте вежби). Сложенице.  
Лексикографија  
Речници синонима, хомонима, антонима; фразеолошки речници; стручни и 

терминолошки речници. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Именичка и глаголска група 
- Употреба члана и заменице у специфичним посесивним обртима: j’ai mal au genou, 

le vin me monte à la tête.  

- Употреба и изостављање члана после предлога avec и sans (avec le plus grand plaisir, 

avec plaisir; sans l’aide de mes parents, sans aide). 

- Бројеви систематизација; разломци, мултипликативни бројеви, бројне именице и 

бројни прилози. 

- Праве неодређене заменице.  
- Демонстративи là и ci: ce soir- là, cette fois- ci. 

- Придеви испред и иза именице: une jolie petite robe noire. 

- Придеви који мењају значење сходно месту у односу на именицу. 



- Компартив и суперлатив, систематизација; неправилни компаратив и суперлатив. 

- Најчешће фактитивне конструкције. 
- Презент и перфект субјунктива у најфреквентнијим структурама. 
- Антериорни футур. 

- Глаголске конструкције са sembler, avoir l’air, devenir + придев. 

- Императив са инфинитивом: laisse- moi parler! 

Предлози 
- Предлози у изразима: à l’envers, à moitié, à peine, de bonne / mauvaise humeur, de nos 

jours, de rien, en avance / retard, par hasard, pour rien, sans cesse.  

Прилози 
- Место прилога употребљених са простим и са сложеним временима: enfin, mieux, 

peut- être, souvent; прилози на -ment. 

- Придеви употребљени као прилози: bas, bon, cher, fort, lourd. 

Модалитети и форме реченице 
- Пасив без израженог агенса; са агенсом уведеним предлогом par; са агенсом 

уведеним предлогом de. 

- Позиционо наглашавање реченичних делова. 
- Уметнута реченица (l’incise). 

Сложене реченице 
- Инфинитивне реченице. 
- Узрочне реченице са везником comme; предложне конструкције: à cause de, grâce à.  

- Последичне реченице са везницима si / tellement… que; последичне конструкције са 
инфинитивом: réussir / arriver / parvenir à …, apprendre à….  

- Опозитивна реченица са везником alors que.  

- Концесивна хипотеза са везником même si. 

- Рецептивно: финалне реченице са везницима de manière / façon que (+ субјунктив). 

- Рецептивно: последична реченица са везником si bien…que.  

- Рестриктивна реченица са везником sauf / excepté que (+ индикатив); рестрикција са 
comme. 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Глаголска група 
Прошла времена: pretérito perfecto, imperfecto, indefinido y pluscuamperfecto de 

indicativo. 

Конструкције: - deber (de) / tener que + infinitivo 

Глаголи са предлогом (alegrarse de, estar harto de...) 

Глаголи који исказују промену расположења (ponerse nervioso, dar miedo, enfadarse..) 

Презент субјунктива за изражавање жеље  
Сложена реченица 
Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту, употреба субјунктива у 

зависној реченици (системски преглед времена и функција; пре свега рецептивно); 

изражавање хипотетичности; кондиционалне реченице (системски преглед времена и 

функција; пре свега рецептивно). 

Дискурзивни конектори 
Cuando, luego, después, entonces 

Porque y como 

Прeдлози  
за нарацију догађаја из прошлости (a + artículo determinado + cantidad de tiempo + de 

+ infintivo) 

Изрази за количину 
Demasiado, muy, bastante, más bien, algo, (un) poco, nada 



Узвичне реченице 
Qué + sustantivo 

Cuánto/Cómo+ verbo 

Ojalá (que) 

Изражавање компаративности 
Tan(to)…como 

Más / menos….que 

Menor / mayor…que 

Major / peor…que 

Суперлатив 
Релативни и апсолутни: указати на разлике у значењу. 

Именице 
Системски преглед рода и броја. 
Бројеви 
Читање разломака, математичких знакова и радњи. 

Творба речи 
Сложенице (најчешће комбинације): 
Sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas… 

Деривација: 
а) помоћу префикса, 
б) помоћу суфикса. 
Номинализација најчешћих граматичких категорија инфинитива 

Лексикологија 
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија. 
Лексикографија 
Стручни и енциклопедијски речници. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
- комуникативна настава страних језика уз примену облика рада у групама и 

паровима, додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе засноване на сложеним задацима 
који не морају бити искључиво језичке природе (task- based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Место реализације наставе 
- Настава се реализује у учионици или одговарајућем кабинету. 

Препоруке за реализацију наставе 
- Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју 

и провери разумевања говора; 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини- дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.); 

- Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, 

организација тематских вечери и сл.); 

- Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене 
аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на одређену тему); 

- Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља 
до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе и резултате;  



- Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са датим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 
(усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

- Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  
- У сваком разреду планира се израда два писмена задатка. 
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
Матерњи језик, историја, историја уметности, музичко и ликовно образовање, 

информатика. 


