
8. 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, 34 часова годишње). 

 

Циљ и задаци 

Циљ је да ученици стекну знања, формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су 

претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 

 

Задаци су: 

• стварање разноврсних могућности да крозразличите садржаје и облике рада током наставе 

грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани; 

• разматрање концепта универзалности права детета; 

• стицање знања о узроцима различитог степена остварености права детета у савременом 

свету; 

• подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права детета; 

• упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса детета; 

• упознавање са местом, улогом и значајем међународних организација које се у свом раду 

баве унапређењем положаја деце у Србији; 

• упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита интереса деце; 

• разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и детета у 

унапређивању положаја детеце у једном друштву; 

• идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за њихову активну 

улогу у унапређењу положаја деце у друштву; 

• разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву; 

• унапређивање  вештина критичког разматрања информација добијених преко различитих 

медија; 

• упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву. 

 

Очекивани исходи 

Кроз реализацију програма ученици треба да створе јасну слику о сопственом месту и значају 

активности чији је циљ унапређење положаја детета у друштву. Зато је неопходно да стекну 

потребна знања и вештине које ће им омогућити преузимање иницијативе у различитим 

активностима. 

Благовременим упознавањем са правима која им припадају самим рођењем и која им се гарантују 

Конвенцијом, деца имају веће шансе да се развијају у одговорне особе које ће знати да поштују и 

туђа права и да се боре за што доследније остваривање својих права. 
 
 
 



Изборни предмет 2: ВЕРСКА НАСТАВА 

 

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

Циљ: рекапитулација целокупног градива претходних разреда са посебним истицањем 

следећих елемената: 

• Метафизичко начело постојања је Бог, тј. истинско биће треба тражити у Богу који 

је Св. Тројица. 

• Да је човек створен као личност са позвањем да постоји као Св. Тројица, ако жели 

да превазиђе ограниченост своје природе, што се остварује у Христу тј. Литургији.  

 

Теме:  

• Учења о личности и разлика природе и личности треба реализовати у контексту 

Тријадологије. 

• Човек као личност треба да буде логичан закључак да је човек личност јер је створен 

као икона Божија. Будући да је човек смртан од човекове слободе зависи да ли ће 

превазићи смрт. 

• Сједињење тварне и нетварне природе у Христу и обожење створене природе треба 

реализовати у контексту дефиниције 4. Весељенског Сабора. Личнос може бити 

носилац више природа. Христос има Божанску и људску природу. 

• Тему - Црква као Тело Христово реализовати на основу објашњења Апостола Павла 

у 1. кор. 12. после оваплоћења створена природа је уипостазирана у Христову 

личност, постаје тело Христово; овај процес почиње Христовим оваплоћењем и 

наставља се кртењем Духом Св. у Литургију. 

• Тему – Будуће царство као узрок постојања Цркве обрадити на основу објашњења 

Св. Максима Исповедника. Бог ствара свет и људе са жељом да се сједини са њима 

преко једног човека – Тајна Христова Литургија, како би постојали вечно. Дакле 

будуће Царство је узрок стварања и постојања човека и света. 

• Литургијско постојање Цркве је иконично постојање Царства Божијег у историји – 

за реализацију користити: Ј.Зизиулас – Евхаристија и Царство Божије, приказујући 

човека и природу као слободне у односу на законе природе – православна 

иконографија. 

Основни циљ катихизиса је да ученици постану чланови Литургијске заједнице. Током 

године упознати ученике са историјом настанка празника и садржином догађаја који се 

слави.   

Пре почетка Васкршњег поста упознати ученике са садржином и циљем, богословском 

подлогом поста, његовом важношћу за човека – А. Шмемах – Велики пост. 

 

 

Начин остваривања програма 



 

Битан чинилац наставе је припрема и планирање. Поред класичног начина предавања 

инсистираће се на укључености ученика у наставни процес, кроз подстицање међусобне 

дискусије. Користиће се усмено излагање наставника и разговор са ученицима.  

Наставна средства: Катихизис за осми разред – Др. Еп. Игњатије Мидић, Катихизис 

Св. Еп. Николај Велимировић. 

 

 

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 

Православног 

катихизиса;  

• Установити 

каква су 

знања стекли 

и какве 

ставове 

усвојили 

ученици у 

претходном 

разреду 

школовања. 

• моћи да сагледа 

садржаје којима ће 

се бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 

8. разреда основне 

школе;  

• моћи да уочи 

какво је његово 

предзнање из 

градива 

Православног 

катихизиса 

обрађеног у 

претходном 

разреду 

школовања. 

• 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 

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 - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА 

БОЖЈА 2. 

Човек - икона 

Божја и 

свештеник 

твари  

3. 

Хришћанско 

схватање 

личности 

 4. Грех као 

промашај 

човековог 

назначења 

5. 

Новозаветне 

заповести 

Божје 

6. Слобода и 

љубав у 

хришћанском 

етосу 

 

• Продубити 

код ученика 

знање о 

човеку као 

икони Божијој 

у свету; • 

Развити свест 

код ученика о 

неопходности 

живота у 

заједници;  

• Развити 

свест код 

ученика да је 

грех 

злоупотреба 

слободе;  

• Омогућити 

ученицима 

основ за 

разумевање 

хришћанског 

појма 

слободе; 

• Подстаћи 

ученике на 

узајамну 

љубав и 

поштовање; 

• Подстаћи 

ученике на 

стално 

преиспитивањ

е свог живота. 

• моћи да увиди да 

је човек икона 

Божија јер је 

слободна личност и 

да је служба 

човекова да буде 

спона између Бога 

и света.  

• моћи да увиди да 

се човек остварује 

као личност у 

слободној 

заједници љубави 

са другим.  

• бити подстакнут 

да учествује у 

литургијској 

заједници.  

• моћи да сагледа 

грех као промашај 

људског назначења;  

• моћи да разликује 

слободу од 

самовоље; 

• моћи да увиди да 

човек може бити 

роб својих лоших 

особина и навика;  

• бити подстакнут 

да увиди вредност 

ближњега у 

сопственом животу;  

• моћи да усвоји 

став да једино кроз 

љубав човек може 

превазићи 

конфликт; • моћи 

да вреднује своје 

поступке на основу 

Христових 

заповести о 

љубави. 

• Човек - икона 

Божја и 

свештеник твари  

• Хришћанско 

схватање 

личности  

• Грех као 

промашај 

човековог 

назначења  

• Две велике 

заповести о 

љубави  

• Слобода и 

љубав у 

хришћанском 

етосу 

Врсте наставе 

Настава се 

реализује кроз 

следеће облике 

наставе: 

 • теоријска 

настава (32 

часова)  

• практична 

настава (2 часа)  

 

Место 

реализације 

наставе 

• Теоријска 

настава се  

• Практична 

настава се 

реализује у цркви 

– учешћем у 

литургијском 

сабрању; 

Дидактичко 

методичка 

упутства за 

реализацију 

наставе  

• 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. 

III - 

ПОДВИЖНИ

ЧКО – 

ЕВХАРИСТИ

ЈСКИ ЕТОС  

7. 

Хришћански 

подвиг  

8. Подвизи 

Светитеља  

9. Пост  

10. 

Хришћанске 

врлине  

11. 

Евхаристијск

и поглед на 

свет 

 

 

• Омогућити 

ученицима 

основ за 

правилно 

разумевање 

хришћанског 

подвига;  

• Упутити 

ученике на 

смисао 

подвига 

светитеља;  

• Објаснити 

ученицима 

начин, смисао 

и циљ поста;  

• Упознати 

ученике са 

Житијима 

Светих;  

• Развити 

евхаристијски 

етос код 

ученика. 

• моћи да увиди да 

је подвиг начин 

живота у Цркви;  

• моћи да препозна 

различите подвиге 

као путеве који 

воде ка истом 

циљу;  

• моћи да објасни 

кад и како се пости;  

• моћи да увиди 

смисао и значај 

поста;  

• бити подстакнут 

на пост и молитву 

као начин служења 

Богу; • бити 

подстакнут да 

развија хришћанске 

врлине; 

 • бити подстакнут 

да се критички 

односи према 

својим поступцима;  

• бити подстакнут 

да чита Житија 

Светих;  

• бити подстакнут 

да заснује свој 

однос према Богу 

на захвалности. 

• Хришћански 

подвиг  

• Примери 

подвига: свети 

људи су имали 

различите 

подвиге • 

Хришћански 

пост (духовни 

смисао, начин 

поста, 

евхаристијски, 

једнодневни и 

вишедневни 

пост) • Основне 

хришћанске 

врлине  

• Евхаристијски 

поглед на свет 

• Реализација 

програма требало 

би да се одвија у 

складу с 

принципима 

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. 

IV – 

ЛИТУРГИЈА 

12. Молитва - 

лична и 

саборна  

• Указати 

ученицима на 

значај личне и 

саборне 

молитве;  

• моћи да увиди да 

је молитва разговор 

са Богом;  

• бити подстакнут 

да преиспита и 

• Молитва - 

лична и саборна  

• Црква је Тело 

Христово  

• Имаући у виду 

захтеве наставног 

програма и 

могућности 

транспоновања 



13. Црква је 

Тело 

Христово 

14.Божанстве

на Литургија 

(опис тока 

Литургије)  

15. 

Литургијски 

простор 

(делови 

храма) 16. 

Освећење 

времена 

 

• Објаснити 

ученицима 

важност 

Литургије 

тумачењем 

значења речи 

Евхаристија и 

Литургија 

(захвалност и 

заједничко 

дело); 

 • Указати 

ученицима да 

је литургијско 

сабрање израз 

Цркве као 

Тела 

Христовог;  

• Указати 

ученицима на 

целину 

литургијског 

догађаја као 

узајамног 

даривања 

Бога и 

његовог 

народа  

• Упознати 

ученике са 

смислом и 

основним 

елементима 

Литургије;  

• Подстаћи 

ученике на 

заједничко 

учешће у 

богослужењи

ма;  

• Објаснити 

ученицима 

динамику 

богослужбено

г времена. 

обогати свој 

молитвени живот;  

• моћи да схвати 

личну молитву као 

припрему за 

саборну молитву;  

• моћи да објасни 

значење речи 

Литургија и 

Евхаристија;  

• моћи да однос 

међу члановима 

Цркве пореди са 

повезаношћу удова 

у људском телу;  

• моћи да препозна 

неке од елемената 

Литургије;  

• моћи да увиди да 

Молитва Господња 

има литургијску 

основу;  

• моћи да наведе 

најважније делове 

храма и препозна 

њихову 

богослужбену 

намену.  

• моћи да именује 

нека богослужења и 

да зна да постоје 

покретни и 

непокретни 

празници;  

 

• бити подстакнут 

да активније 

учествује у 

богослужењима; 

 

• Божанствена 

литургија - 

Проскомидија - 

Литургија речи 

(јектенија, мали 

вход, читања) - 

Евхаристија 

(велики вход, 

анафора, 

Молитва 

Господња, 

причешће)  

• Литургијски 

простор (делови 

храма)  

• Повезивање 

времена са 

литургијским 

доживљајем 

вечности 

(дневни, 

недељни и 

годишњи 

богослужбени 

круг) 

наставног 

садржаја у 

педагошко 

дидактичка 

решења, 

наставник би 

требало да води 

рачуна и о 

психолошким 

чиниоцима 

извођења наставе 

– узрасту ученика, 

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 - 

ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ  

17. Царство 

Божје – циљ 

стварања 

18. Живот 

будућег века 

19. Сведоци 

Царства 

Божјег 20. 

Обожење – 

циљ 

хришћанског 

живота  

21. Знаци 

присутва 

Царства 

Божјег у овом 

свету (чуда, 

мошти...) 22. 

Икона – 

прозор у 

вечност 

• Објаснити 

ученицима да 

је Царство 

Божије крајњи 

циљ историје; 

• Указати 

ученицима на 

повезаност 

између 

васкрсења 

мртвих и 

Царства 

Божијег;  

• Објаснити 

ученицима 

појам 

обожења 

указујући им 

на библијски 

опис 

Преображења 

Господњег;  

• Развијање 

свести 

ученика да је 

Литургија 

икона Царства 

Божјег;  

• Упознати 

ученике са 

сведочанстви

ма присуства 

Божијег у 

овом свету 

(чуда, 

мошти...);  

• Предочити 

ученицима 

улогу Цркве у 

свету;  

• Пружити 

ученицима 

основно 

знање о 

икономији 

Духа Светога;  

• моћи да објасни 

да је Бог створио 

свет са циљем да 

постане Царство 

Божије; 

• моћи да објасни 

да Царство Божије 

у пуноћи наступа 

по другом 

Христовом доласку 

и васкрсењу 

мртвих;  

• моћи да објасни 

да је Бог створио 

човека као 

сарадника на делу 

спасења; • моћи да 

препозна да је 

Литургија икона 

Царства Божијег;  

• бити подстакнут 

да активније 

учествује у Светој 

Литургији.  

• моћи да преприча 

догађај 

Преображења 

Господњег;  

• моћи да повеже 

појмове светости и 

обожења са 

дејством Светога 

Духа  

• моћи да препозна 

да је предукус 

Царства Божијег 

присутан у 

моштима, 

чудотворним 

иконама, 

исцељењима...  

• моћи да препозна 

разлику између 

православне 

иконографије и 

• Царство 

Божије – циљ 

стварања  

• Васкрсење 

мртвих и живот 

будућег века 

• Етос хришћана 

као сведочанство 

Царства Божијег 

 • Обожење – 

живот у 

савршеној 

заједници с 

Богом и другима 

 • Знаци 

присутва 

Царства Божијег 

у овом свету 

(чуда, мошти...)  

• Икона – прозор 

у вечност 

Евалуација 

наставе 

Евалуацију 

наставе 

(процењивање 

успешности 

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  

Човек је икона 

Божија – 6 



• Упознати 

ученике са 

иконографијо

м као изразом 

есхатолошког 

стања света и 

човека. 

световног 

сликарства;  

• моћи да препозна 

икону као символ 

Царства Божијег;  

• бити подстакнут 

да на правилан 

начин изражава 

поштовање према 

хришћанским 

светињама. 

Подвижничко-

евхаристијски 

етос – 7  

Литургија – 9 

Царство Божије – 

8 Евалуација – 

1+2 

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1. Српски језик и књижевност 

2. Историја 

3. Биологија 

4. Ликовна култура 

5. Музичка култура 

6. Грађанско васпитање 

7. Техничко и информатичко образовање 

 

Изборни предмет 2: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Годишњи план рада наставника:  2 часа недељно, 72 часа годишње. 

 

Циљ и задатак: Оспособити ученике да самостално користе основни језички систем кроз обраду 

текстова, граматике и културе у писаној и усменој форми. На тај начин биће омогућена 

комуникација са саговорницима других земаља,  што ће ученицима додатно дати могућност да 

развију афинитете према осталим страним језицима, књижевности и традицији других народа 

 

Исходи: 

- ученици умеју да представе себе и друге људе,  

- ученици дају личне информације у писаној и усменој форми, наводе називе  основних предмета, 

живих  бића и појава;  

- ученици разумеју и упућују молбе, дају савете и једноставна упутства 

- ученици разумеју једноставне текстове у којима се врши радња у садашњости и прошлости и у 

којима се описују догађаји и исуства 

- ученици описују лична искуства и догађаје у садашњости и прошлости  

- ученици изражавају жеље, мишљења и планове за будућност 



- ученици разумеју информације у вези са дозволама, обавезама и одговорности 

- ученици умеју да искажу своје мишљење, слагање или неслагање са другим мишљењима и да 

образложе своје 

 

Стандарди: 

- Разумевање говора: ученик разуме и реагује на усмени текст. 

- Разумевање писаног текста: ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези 

са темама. 

- Усмено изражавање: ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у 

вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

- Писано изражавање: ученик се у писаној форми изражава у вези са темама. 

- Интеракција: ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације. 

- Медијација: преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама 

комуникације. 

 

Комуникативне функције: 

- поздрављање и представљање себе и других и тражење / давање основних информација о себи и 

другима 

- описивање бића, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања 

- изнишење предлога и савета, упућивање позива за учешће у заједничкој активности и реаговање 

на њих 

- изражавање молби, захтева, обавештења, извињења, честитања и захвалности 

- разумевање и давање упутстава 

- описивање радњи у садашњости 

- описивање радњи у прошлости 

- описивање будућих радњи ( планова, намера, предвиђања) 

- исказивање жеља, интересовања, потреба, осета и осећања 

- исказивање просторних односа и упутстава за оријентацију у простору 

- изрицање дозвола, забрана, упозорења, правила понашања и обавеза 

- изражавање припадања и поседовања 

- изражавање допадања и недопадања 

- изражавање мишљења 

- изражавање количине, димензија и цена  

 

Начин остваривања програма 

Као што је то случај са свим предметима, тако је потребно и у настави страног језика имати одређени 

број часова за обраду текста и граматике, а затим и за утврђивање обрађеног дела програма. Помоћу 

разних задатака који су дати у званичним наставним средствима, али и додатно припремљених од 

стране наставника, ученици савладавају и прихватају обрађени део, користећи и програм који је 

претходно обрађен и утврђен.  

У остваривању задатих циљева наставник је дужан да:  

-  свој говор прилагоди узрасту и знању ученика 

- добро осмисли свој час како би атмосфера на истом била опуштена и пријатна, али да заинтересује 

ученике за рад 

- буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и 

социјализирајуће елементе 

- ученици схватају значај граматике и прецизности исказа 

- према ученицима односи са поштовањем и да се према ученицима понаша  као одговорним, 

креативним, активним учесницима у друштву 

 

Технике (активности) 



Препоручује се динамично смењивање активности. 

  1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке 

  2. Рад у паровима, малим и великим групама 

  3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина или постера) 

  4. Вежбе слушања 

  5. Игре примерене узрасту 

  6. Певање у групи  

  7. Класирање и упоређивање 

  8. Повезивање звучног материјала са текстом 

  9. Заједничко прављење писаних материјала 

10. Разумевање писаног језика 

11. Увођење дечије књижевности у наставу 

12. Писано изражавање: писање приче према сликама, проналажење недостајуће речи,повезивање 

краћих реченица са сликама,  попуњавање формулара, писање честитки и разгледница 

 

Праћење и вредновање рада ученика 

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако 

оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност 

која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање 

ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и ефикасност наставе. Елементи за проверу 

и оцењивање: 

• разумевање говора 

• разумевање краћег писаног текста 

• усмено изражавање 

• писмено изражавање 

• усвојеност лексичких садржаја 

• усвојеност граматичких структура 

• залагање на часу 

• израда домаћих задатака и пројеката 

 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

 

Граматички садржаји у осмом разреду 

Граматика у осмом разреду заснива се на садржајима који су углавном обрађени у претходним 

разредима. Исказивање радњи у садашњем, прошлом и будућем времену само је део граматичког 

садржаја, који се обрађује. Такође ученици добијају нове теме кроз које се уче различите зависне 

реченице ( објекатске, узрочне, допусне, временске), обраду генитива и обнављање осталих падежа 

и предлога који их прате.  

Савладавање граматичких садржаја није само по себи циљ. Наставницима се предлаже да охрабрују 

ученике сами да покушају  посматрањем да открију граматичка правила, да у примерима користе 

познату лексику, као и да укажу ученицима на неразумевање као могућу последицу граматичке 

нетачности. Вредновање знања треба спроводити кроз краће усмене и писане вежбе, којима се 

проверава способност ученика да примене одређено правило. У писменим задацима не би требало 

давати граматичка вежбања, већ би граматичку тачност требало вредновати као један од више 

елемената којим се оцењују језичке вештине. 

 


