
6. РАЗРЕД 

Наставни садржаји обавезних изборних предмета 

1: Грађанско васпитање 

                                                                 2: Верска настава 

                                                                 3: Немачки језик 

 

Изборни предмет 1: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Годишњи план рада наставника ( 1 час недељно, 36 часова годишње). 

 

Циљ и задаци 

Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и 

локалне заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима 

кроз практично деловање. 

Задаци за шести разред: 

• развијање способности одговорног одлучивања и критичког расуђивања; 

• обучавање за тимски начин рада; 

• упознавање права и одговорности грађана у заједници; 

• развијање комуникацијиских вештина; 

• разумевање функционисања, нивоа, мера и органа власти; 

• подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу заједнице. 

 

Садржај програма 

Упознавање основних елемената програма. 

Први корак – уочавање проблема у заједници. 

Други корак – избор проблема. 

Трећи корак - сакупљање података о изабраном. 

Четврти корак - израда студије. 

Пети корак – јавна презентација студије. 

Шести корак – осврт на научено. 

 

Начин остваривања програма 

Реализација програма у оквиру предмета Грађанско васпитање засниваће се првенствено на 

коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.Интерактивно учење се постиже 

кроз планирано, вођено и временски скраћено пролажење кроз следећа фазе учења: ученици 

се најпре уводе у контекст теме кокја ће бити доминантна; креира се ситуација која свима 

омогућава да учествују у изналажењу решања за решавање проблема; кроз дискусију се 

размењује, објашњава и уобличује искуство; успоставља се веза са постојећим знањима и 

праве се генерализације. Интерактивни начин рада ће се остваривати кроз следеће форме: 

• кооперативни рад наставник – ученик; 

• кооперативни рад у малим групама; 

• тимски рад; 

• групна дискусија; 

• симулација и играње улога; 

• истраживачки рад. 
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Изборни предмет 2: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи план рада наставника Верске наставе - Православни катихизис 

(1 час недељно, 36 часова годишње). 

 

Циљеви и задаци 

 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржаји вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијиских заједница које живе и делују на нашем животном 

простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да има се 

омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој 

историјски припадају, односно чување и  неговање сопственог верског и културног 

идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски 

дате цркве или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавње других 

религијских искустава и философских погледа, научних сазнања и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика: развија отвореност и однос према Богу, 

другачијим и савршеном у односу на нас, отвореност и однос према другим личностима, 

према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свести о заједници са Богом и са 

људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; развија се 

способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о 

људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас 

окружује, сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божију и за себе; развија 

тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима другачијим од сопствене, 

ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању сусрета 

са светом природом и Богом; да изгради способност за дубље разумевање и вредновање 

културе и цивилизације у којој живи, историје човечанства и људског стваралаштва у науци 

и другим областима; да изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао и 

способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и 

природи.  

 

Православни катихизис 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

o уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне Христове; 

o науче да се слобода поистовећује са личношћу, односно да личност поистовећује са 

љубављу према другој личности; 

o запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној иконографији 

и западној ренесансној уметности. 

 

Садржај програма 

o Тајна Христова – јединство Бога и човека. 

o Рођење Христово од Духа Светог и Марије Дјеве. 
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o Христос је Син Божији који је постао човек, нови Адам, да би сјединио створену 

природу са Богом. 

o Улога Бога у спасењу света. 

o Улога човека у спасењу света. 

o Христово страдање и васкрсење. 

o Христов живот у православној иконографији. 

 

Начин остваривања програма 

Часови верске наставе у овом разреду имају за циљ да говорећи о Христу, покаже и објасни 

ђацима како је Христос повезан са првим човеком, зашто се Христос назива новим Адамом 

и како се кроз Христа остварује са Богом. Слобода је кључни моменат који нас води ка 

јединству човека и Бога, јер је сједињење природе тј. ствари и човека са Богом једини начин 

да се превазиђе и победи смрт. Основне одлике кроз које се слобода појављује су љубав и 

вера у Бога, а све то се на земљи афирмише кроз литургијско сабрање. Литургија је 

остварење онога што је Бог људима обећао кроз чотаву историју, а то је повратак човека у 

Царство Божије тј. Рај. Литургија је ту да се успостави активан однос са Богом а све преко 

заједнице и међусобне љубави. 

Повезујући старозаветне приче о стварању човека и новозаветне о Христовом животу, даће 

се објашњење како је Адам искористио своју слободну вољу и одбацио заједницу са Богом 

насупрот Христу које је своју слободну вољу искористио да покаже љубав према човеку и 

упркос искушењима није одтупао од заједнице са Богом. Читав Христов овоземаљски 

живот је акт љубави изражен слободном вољом. Чињеница на коју ученицима још треба 

скренути пажњу јесте то да, Христос није васкрсао сам себе већ да је то урадио Бог Отац 

Духом Светим, опет као израз љубави и слободне воље. Ово нам је одговор како ће се 

десити и свеопште вскрсење и који је његов смисао. Дакле кроз Христа  је стварна природа 

сједињена са Богом и на тај начин се спашава од пропадљивости тј. смрти. Кроз примере 

православне иконографије, која приказује Христов живот, треба указати на то даје, Христос 

у исто време и Бог и човек тј. Богочовек, као такав у свери људске природе Христос је 

истоветан нама изузев у греху. 

Кроз све ово деци треба приближити моралне вредности Хришћанства и начин да се те 

истине које Христос доноси афирмишу у њихов свакодневни живот. 

 

ТЕМА 

(наставне 

јединице) 

ЦИЉ ИСХОДИ 

По завршетку теме 

ученик ће: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАMА 

I – УВОД 1. 

Упознавање 

садржајa 

програма и 

начинa рада 

 

• Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, 

планом и 

програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 6. 

разреда основне 

школе;  

• моћи да уочи 

какво је његово 

• Упознавање са 

садржајем 

програма и 

начином рада 

Катихизација као 

литургијска 

делатност- 

заједничко је дело 

катихете 

(вероучитеља) и 

његових ученика. 

Катихета 

(вероучитељ) би 

требало стално да 
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Православног 

катихизиса;  

• Установити 

каква су знања 

стекли и какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања. 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

има науму да 

катихеза не 

постоји ради 

гомилања 

информација 

(„знања о вери“), 

већ као настојање 

да се учење и 

искуство Цркве 

лично усвоје и 

спроведу у живот 

кроз слободно 

учешће у 

богослужбеном 

животу Цркве. На 

почетку сваке 

наставне теме 

ученике би 

требало упознати 

са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по 

темама, начином 

остваривања 

програма рада, као 

и са начином 

вредновања 

њиховог рада. 

II - 

ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК 

СИНА 

БОЖЈЕГ  

2. Историјске 

околности 

пред долазак 

Христов 

3.Јеврејско 

ишчекивање 

Месије  

4. Свети Јован 

Претеча 

 

• Упознати 

ученике са 

културно-

историјским 

приликама у 

Палестини 

пред 

Христово 

рођење;  

• Указати 

ученицима на 

старозаветна 

пророштва 

везана за 

долазак 

• моћи да каже да су 

Јевреји пред 

долазак Месије 

били под Римском 

окупацијом и да су 

међу њима 

постојале поделе  

• моћи да препозна 

да су Јевреји 

очекивали Месију 

на основу 

старозаветних 

пророштава  

• моћи да преприча 

живот Светог 

Јована Претече и 

• Историјске 

околности пред 

долазак Христов  

• Старозаветна 

пророштва о 

доласку Месије  

• Свети Јован 

Претеча 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе: 

 • теоријска 

настава (35 

часова) 

 • практична 

настава (1 час) 

 

Место 

реализације 

наставе  

• Теоријска 

настава се 
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Спаситеља – 

Месије;  

• Објаснити 

ученицима 

улогу и значај 

Светог Јована 

Претече;  

• Развити 

свест код 

ученика о 

значају 

покајања и 

врлинског 

живота; 

Крститеља 

Господњег и каже 

да је он припремао 

народ за долазак 

Христа 

 • моћи да доживи 

врлински живот и 

покајање као 

припрему за сусрет 

са Христом; 

реализује у 

учионици;  

• Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе  

 

 

III - УВОД У 

НОВИ 

ЗАВЕТ  

5. Нови Завет 

је испуњење 

Старог Завета 

6. 

Новозаветни 

списи  

7. 

Јеванђелисти 

 

• Упознати 

ученике са 

настанком 

новозаветних 

књига; 

 • Објаснити 

ученицима 

кључне 

новозаветне 

појмове; 

 • Пружити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

смисла 

новозаветних 

догађаја;  

• Подстаћи 

ученике да 

самостално 

читају Свето 

Писмо. 

• моћи да закључи 

да је доласком 

Исуса Христа Бог 

склопио Нови Завет 

са људима.  

• моћи да наведе 

неке од 

новозаветних књига 

и околности 

њиховог настанка;  

• моћи да пронађе 

одређени библијски 

одељак;  

• моћи да каже да се 

Библија користи на 

богослужењима;  

• моћи да именује 

Јеванђелисте и 

препозна њихове 

иконографске 

символе;  

• бити подстакнут 

на читање Светог 

Писма 

• Нови Завет је 

испуњење 

Старог Завета  

• Новозаветни 

списи (настанак, 

подела,функција, 

аутори...)  

• Јеванђелисти 

• Уводне часове 

требало би 

осмислити тако да 

допринесу 

међусобном 

упознавању 

ученика, 

упознавању 

ученика с 

циљевима, 

исходима, 

наставним 

садржајима, али и 

тако да наставник 

стекне почетни 

увид у то каквим 

предзнањима и 

ставовима из 

подручја 

Православног 

катихизиса, група 

располаже. 

IV - 

БОГОЧОВЕК 

– ИСУС 

ХРИСТОС  

• Пружити 

ученицима 

основно знање 

о личности 

• моћи да преприча 

догађај Благовести 

и да препозна да је 

то „почетак 

спасења“;  

• Пресвета 

Богородица – 

Благовести  

• Богородичини 

празници  

• Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 
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8. Пресвета 

Богородица – 

Благовести  

9.Богородичи

ни празници  

10. Рођење 

Христово  

11. Христос је 

Богочовек  

12. Крштење 

Христово 

13. Христова 

чуда  

14.Новозавет

не заповести 

и Беседа на 

гори 

15. Христос – 

„пут, истина и 

животˮ 16. 

Лазарева 

Субота и 

Цвети 17. 

Тајна Вечера 

– прва 

Литургија  

18. Страдање 

Христово  

19. Васкрсење 

Христово 

 

Пресвете 

Богородице;  

• Објаснити 

ученицима 

хришћанско 

поимање 

слободе; 

• Пружити 

ученицима 

основно знање 

о 

јеванђељским 

казивањима о 

Господу 

Исусу Христу;  

• Објаснити 

ученицима 

разлог 

оваплоћења 

Сина Божијег;  

• Подстаћи 

ученике да у 

описима 

Христових 

чуда увиде 

љубав Божију 

• Кроз 

Христове 

заповести о 

љубави и 

тумачење 

појединих 

одељака из 

Беседе на гори 

указати 

ученицима на 

значај љубави 

према Богу и 

ближњима.  

• Подстаћи 

ученике да 

живе по 

Јеванђељу; 

• моћи да препозна 

службу анђела као 

гласника и 

служитеља 

Божијих; • моћи да 

препозна 

Богородичино 

прихватање воље 

Божије као израз 

слободе;  

• моћи да уочи да је 

за разлику од Еве, 

Богородица 

послушала Бога  

• моћи да преприча 

неке од догађаја из 

живота Пресвете 

Богородице и 

повеже их са 

Богородичиним 

празницима;  

• моћи да преприча 

библијски опис 

Рођења Христовог; 

• моћи да препозна 

да је Христос дошао 

на свет да сједини 

Бога и човека 

• моћи да преприча 

библијски опис 

Христовог 

Крштења, поста и 

кушања;  

• моћи да препозна 

да су Христова чуда 

израз Његове 

љубави према 

људима;  

• моћи да увиди 

разлику између 

старозаветног 

закона и 

новозаветних 

заповести о љубави; 

• Рођење 

Христово  

• Христос је 

Богочовек  

• Крштење 

Христово  

• Христова чуда  

• Новозаветне 

заповести и 

Беседа на гори  

• Христос – Онај 

који је наш „пут, 

истина и живот“ 

• Лазарева 

Субота и Цвети  

• Тајна Вечера – 

прва Литургија  

• Страдање 

Христово  

• Васкрсење 

Христово 

савремене активне 

наставе, која 

својом динамиком 

подстиче ученике 

на истраживачки и 

проблемски 

приступ 

садржајима тема. 

У току 

реализације 

стављати нагласак 

више на 

доживљајно и 

формативно, а 

мање на сазнајно и 

информативно. 

• Квалитет наставе 

се постиже када се 

наставни садржаји 

реализују у складу 

са савременим 

педагошким 

захтевима у 

погледу употребе 

разноврсних 

метода, облика 

рада и наставних 

средстава. 

• Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 

наставног 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе 

– узрасту ученика, 
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• Указати 

ученицима на 

повезаност 

Тајне Вечере и 

Свете 

Литургије;  

• Представити 

ученицма 

догађаје 

Страдања и 

Васкрсења 

Христовог као 

кључне за 

спасење света 

и човека. 

• бити подстакнут 

да прихвати Христа 

за свој животни 

узор;  

• моћи да преприча 

догађаје Васкрсења 

Лазаревог и Уласка 

у Јерусалим;  

• моћи да увиди 

контрадикторност 

између очекивања 

јеврејског народа 

спрам Христове 

личности;  

• моћи да 

хронолошки наведе 

догађаје Страсне 

седмице;  

• моћи да преприча 

библијски опис 

Тајне Вечере и у 

приносу хлеба и 

вина препозна 

Свету Литургију;  

• моћи да преприча 

библијски опис 

Христовог 

Страдања и 

Васкрсења  

• моћи да кроз 

тумачење тропара 

Христовог 

Васкрсења 

препозна да је 

Христос победио 

смрт и омогућио 

свима васкрсење из 

мртвих; 

нивоу 

психофизичког 

развоја, 

интересовањима, 

склоностима, 

способностима и 

мотивацији 

ученика. 

• У остваривању 

савремене наставе 

наставе наставник 

је извор знања, 

креатор, 

организатор и 

координатор 

ученичких 

активности у 

наставном 

процесу. • Настава 

је успешно 

реализована ако је 

ученик спреман да 

Цркву схвати као 

простор за 

остваривање своје 

личности кроз 

заједничарење са 

ближњима и 

Тројичним Богом 

који постаје извор 

и пуноћа његовог 

живота. 

V - ЦРКВА 

ДУХА 

СВЕТОГА  

20. Вазнесење 

и 

Педесетница 

• Објаснити 

ученицима 

значај 

догађаја 

Вазнесења и 

Педесетнице;  

• моћи да преприча 

догађаје Вазнесења 

и Педесетнице;  

• моћи да каже да је 

силаском Духа 

Светог на апостоле 

• Вазнесење и 

Педесетница  

• Заједница у 

Јерусалиму, 

према извештају 

Евалуација 

наставе 

 Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 
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21. Црква у 

Јерусалиму  

22. Павле – 

апостол 

незнабожаца 

23. Прогони 

хришћана  

24. Свети цар 

Константин и 

крштење 

царства 

• Упознати 

ученике са 

мисионарском 

делатношћу 

светих 

апостола;  

• Упознати 

ученике са 

особеностима 

сведочења 

вере у раној 

Цркви;  

• Указати 

ученицима на 

узроке 

гоњења 

хришћана;  

• Подстаћи 

ученике на 

толеранцију 

према 

припадницим

а других 

вероисповест

и. 

рођена Црква 

Христова;  

• моћи да именује 

неколико светих 

апостола и наведе 

неке од догађаја из 

њиховог живота;  

• моћи да уочи да су 

у Римском царству 

хришћани били 

гоњени и наведе 

неке од примера 

мучеништва;  

• моћи да објасни 

значај доношења 

Миланског едикта; 

 • моћи да усвоји 

вредност 

толеранције међу 

људима различитих 

верских убеђења 

из Дела 

апосолских  

• Мисионарско 

дело светог 

апостола Павла  

• Гоњења Цркве  

• Свети цар 

Константин и 

крштење царства 

реализације 

наставе и 

остварености 

задатака и исхода 

наставе) 

наставник ће 

остварити на два 

начина:  

• процењивањем 

реакције ученика 

или прикупљањем 

коментара 

ученика путем 

анкетних 

евалуационих 

листића; 

• провером знања 

које ученици 

усвајају на часу и 

испитаивањем 

ставова; 

Оцењивање 

Непосредно 

описно 

оцењивање 

ученика може се 

вршити кроз: 

 • усмено 

испитивање; 

 • писмено 

испитивање;  

• посматрање 

понашања 

ученика; 

Оквирни број 

часова по темама 

Увод – 1  

Припрема света за 

долазак Сина 

Божијег – 5  

Увод у Нови Завет 

– 5  

Богочовек Исус 

Христос – 16  
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Црква Духа 

Светога – 7  

Евалуација – 1+1 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Географија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

 

 

Изборни предмет 3: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

(Друга година учења) 

Годишњи план рада наставника ( 2 часа недељно, 72 часа годишње). 

 

Циљ  

Општи циљ наставе страног језика заснива се на потребама ученика које се остварују 

овладавањем комуникативних вештина и развијање способности и метода учења страних 

језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању је: развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких моралних, естетских 

ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном населеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 

матерњег језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из 

страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комунокацији 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме невербалне и вербалне 

комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем 

нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог 

страног језика поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање 

свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

 

Стандарди 

Разумевања говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком не дуже од 2-

3 минуте; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу 

селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се 

односи на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, краћа информација) 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим 

темама, садржајим и комуникативним функцијама 

Усмено изражавање 
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У оквиру програмом предвиђене језичке грађе ученик је у стању да искаже једнострану 

усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора, или наративног текста 

самостално или уз помоћ наставника 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе ученик пише поруке и кратке текстове. 

Интерпретација 

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у 

вези са познатим темама, садржајим и комуникативним функцијама. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистиче компетенције 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевања говора 

На крају шестог разреда ученик треба да разуме: 

o изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и др. 

o разуме кратке диалоге и монолошка излагања до 8 реченица  

o разуме једноставне песме у вези са једноставном тематиком 

o разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и са искуствима на часу 
 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

o савлада технике читања у себи и гласног читања 

o даље упознаје правила графије и ортографије 

o разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима 

o разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама 

o издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом 

или догађајем (ко, шта, где, када) 
 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

o разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује реч, 

поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању 

o ступи у дијалог и у оквиру 6-7 реплика постављањем и одговарањем на питања, води 

разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађене током петог и 

шестог разреда 

o монолошки без предходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак 

реченица представи себе и другога, саопшти садржај дијалога, или наративног 

текста, или опише слику, лице, предмет, животињу и ситуацију 

o интерпретира кратке тематски прилагођене песме и рецитације 
 

Интерпретација 

Ученик треба да: 

o реагује вербално или невербално на упутства или постављање питања у вези са 

конкретном ситуацијом 

o поставља једноставна питања и одговара на њих 
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o изражава допадање или недопадање 

o учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи итд.) 

o тражи разјашњења када нешто не разуме 
 

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

o даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције 

o допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела слике и другог 

визуелног подстицаја 

o пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел 

o пише своје личне податке и податке других особа: име, презиме и адресу 

o одговара на једноставна питања: ко шта, где, која се односе на обрађене теме, 

ситуације у разреду, прави списак са различитим 
 

Знања о језику 

o препознаје шта је ново научио 

o схвата значај познавања језика 

o увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог 

страног језика 

o користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. 

форме учтивости) 

o разуме везу између сопственог излагања и постигнућа у језичким активностима 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 
 

o Приватно 

o Јавно 

o Образовно 

o Мој дом 

o Исхрана 

o Комуникативне функције 

 

Садржаји програма 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим уколико 

ученици на њима инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном контексту без инсистирања на експлицитном 

познавању граматичкоих правила. 

 

Морфосинтаксички и фонетски садржаји са примерима 

 

1. Именице 

2. Члан 

3. Негација 

4. Заменице 

5. Придеви 

6. Предлози 
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7. Прилози 

8. Глаголи 

9. Бројеви 

10. Реченице 
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