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На осно ву чла на 5. став 2. За ко на о упо тре би зна ков ног је зи ка 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 38/15),
Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, уз прет ход

ну са гла сност ми ни стра за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на 
пи та ња, до но си

ПРАВИЛНИК

опрограмуучењазнаковногјезика

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се про грам уче ња зна ков ног је

зи ка.
Про грам уче ња зна ков ног је зи ка од штам пан је уз овај пра

вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла
сни ку”.

Број 11000127/201604
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не

Ми ни стар,
МладенШарчевић, с.р.

ПРОГРАМУЧЕЊAЗНАКОВНОГЈЕЗИКА

Општициљпрограма:
Сти ца ње зна ња из обла сти зна ков ног је зи ка. 
Раз ви ја ње ве шти не ту ма че ња са зна ков ног је зи ка и на зна ков

ни је зик у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма и за по тре бе раз
ли чи тих гру па ко ри сни ка.

Задаципрограма:
Упо зна ва ње и овла да ва ње основ ним за ко ни то сти ма зна ков

ног је зи ка. Уна пре ђи ва ње по сто је ћих ве шти на ко му ни ка ци је и из
ра жа ва ња. Раз ви ја ње све сти о лин гви стич ком и кул ту ро ло шком 

иден ти те ту за јед ни це глу вих осо ба. Упу ћи ва ње у еле мен те етич ког 
ко дек са ту ма ча зна ков ног је зи ка. Оспо со бља ва ње за оба вља ње по
сло ва ту ма че ња са и на зна ков ни је зик.

Оправданостдоношењапрограма:
Про грам се до но си у скла ду са За ко ном о упо тре би зна ков ног 

је зи ка („Слу жбе ни гла сник РС”, број 38/15) ка ко би се обез бе ди ло 
оства ри ва ње Уста вом за јам че них основ них на че ла људ ских пра ва, 
за бра на дис кри ми на ци је и пра во на упо тре бу зна ков ног је зи ка ра
ди по сти за ња пу не рав но прав но сти осо ба са ин ва ли ди те том. Про
гра мом по ла зни ци сти чу зна ња из обла сти зна ков ног је зи ка, за јед
ни це и кул ту ре глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји, као и ве шти не 
нео п ход не за оба вља ње рад них ак тив но сти у обла сти ту ма че ња 
зна ков ног је зи ка. 

Реализацијапрограма:
Модул1–Знаковнијезик,заједницаикултураглувих
Про грам уче ња зна ков ног је зи ка, за јед ни ца и кул ту ра глу вих 

осо ба. Укуп но тра ја ње пр вог мо ду ла је 432 ча са тј. 2 го ди не и 3 
ме се ца.

Про грам уче ња зна ков ног је зи ка се са сто ји од че ти ри ни воа:
– A1 (по чет ни ни во) – у тра ја њу од 3 ме се цa, укуп но 48 ча

со ва;
– A2 (основ ни ни во) – у тра ја њу од 6 ме се ци, укуп но 96 ча

со ва;
– Б1 ( сред њи ни во) – у тра ја њу од 9 ме се ци, укуп но 144 ча са;
– Б2 (ви ши ни во) – у тра ја њу од 9 ме се ци, укуп но 144 ча са.
Модул2–Тумачењезнаковногјезика
Про грам уче ња зна ков ног је зи ка и пре во ди ла штва тра је укуп

но 864 ча са, од ко јих је 432 уче ње зна ков ног је зи ка.
Пред ме ти су:
Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка и на зна ков ни је зик – у тра ја њу 

од 9 ме се ци, укуп но 144 ча са; 
Кул ту ра из ра жа ва ња – у тра ја њу од 3 ме се ца, укуп но 48 ча

со ва;
Ети ка и од лу чи ва ње – у тра ја њу од 6 ме се ци, укуп но 96 ча

со ва;
Ту ма че ње у спе ци фич ним обла сти ма – у тра ја њу од 6 ме се ци, 

укуп но 96 ча со ва;
Ту ма че ње за спе ци фич не гру пе – у тра ја њу од 3 ме се ца, укуп

но 48 ча со ва.
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ПЛАН РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ГРА МА

Про грам уче ња зна ков ног је зи ка 
  I го ди на II го ди на  III го ди на
 IIII IVVI VIIIX XXII IIII IVVI VIIIX XXII IIII IVVI VIIIX

 Мо дул 1 – Зна ков ни је зик (432 ча са) 
A1 – Зна ков ни је зик (48 ча со ва) x           
A2 – Зна ков ни је зик (96 ча со ва)  x x         
Б1 – Зна ков ни је зик (144 ча са)    x x x      
Б2 – Зна ков ни је зик (144 ча са)       x x x   



Страна 2 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.

  I го ди на II го ди на  III го ди на
 IIII IVVI VIIIX XXII IIII IVVI VIIIX XXII IIII IVVI VIIIX

Мо дул 2 – Ту ма че ње зна ков ног је зи ка (432 ча са)
Зна ков ни је зик Б1 и Б2 (288 ча са) х  х х х  х х   
Кул ту ра из ра жа ва ња(48 ча со ва) х
Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка и на зна ков ни је зик (144 ча са)    x x х     
Ети ка и од лу чи ва ње (96 ча со ва)       x x    
Ту ма че ње у спе ци фич ним обла сти ма (96 ча со ва)       x x   
Ту ма че ње за спе ци фич не гру пе (48 ча со ва)        x   

ПРОГРАМПОМОДУЛИМА

Модул1–Знаковнијезик,заједницаикултураглувихособа

Знаковнијезик–A1(почетниниво)Про грам се са сто ји од уче ња зна ков ног је зи ка и за јед ни це и кул ту ре глу вих осо ба. Про грам 
тра је 3 ме се ца, укуп но 48 ча со ва.

Циљ: Циљ кур са је да по ла зни ци ма при бли жи те о риј ске и прак тич не по став ке зна ков ног је зи ка, кул ту ру, исто ри ју и вред но сти за јед
ни це глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји. Овај пред мет је на ме њен по ла зни ци ма ко ји се по пр ви пут су сре ћу са зна ков ним је зи ком, за јед ни
цом и кул ту ром глу вих осо ба и као по моћ да се сна ђу у раз ли чи тим си ту а ци ја ма у за јед ни ци.

За да ци: Упо зна ва ње са основ ном лек си ком зна ков ног је зи ка и основ ним пој мо ви ма о струк ту ри и син так си зна ков ног је зи ка. Упо
зна ва ње са кул ту ром, исто ри јом и вред но сти ма за јед ни це глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји. Упо зна ва ње са осно ва ма ко му ни ка ци је. 
Овла да ва ње еле мен ти ма зна ков ног је зи ка, дак ти ло ло ги јом и осно ва ма зна ков ног је зи ка.

Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Упо зна ва ње са осно ва ма ко му

ни ка ци је
Ве шти на ин тер ак ци је на зна ков ном је зи ку: тех ни ке за при вла
че ње па жње, кон такт очи ма, ми ми ка, оп ти мал на ло ка ци ја оног 
ко ји ко ри сти зна ков ни је зик, пре у зи ма ње ре чи у кон вер за ци ји.
Начини коришћењa знаковног језика у презентацијама гледањем 
видеозаписа на којима се користи знаковни језик и посма
трањем наставника који користи овај језик.

По ла зни ци вла да ју тех ни ка ма скре та ња па жње, пре у зи ма ња ре чи, 
основ ним пра ви ли ма ко му ни ка ци је на зна ков ном је зи ку.

2. Еле мен ти зна ков ног је зи ка Струк тур ни еле мен ти зна ка (об лик ша ке, тј. кон фи гу ра ци ја ша
ке и пр сти ју при ли ком из во ђе ња зна ка, ме сто ар ти ку ла ци је, тј. 
ме сто на те лу или у про сто ру ис пред се бе, по крет, ори јен та ци ја 
дла на и не ма ну ел ни еле мен ти). Увод у ве жбе овла да ва ња зна ко
ви ма и њи хо вог раз два ја ња по мо ћу ра зних ве жби за сно ва них на 
зна ков ном је зи ку.
Фор му ли са ње утвр ђе них и про дук тив них зна ко ва.
Основе граматике знаковног језика – структуре које нису ману
елне и коришћење простора.

По ла зни ци пре по зна ју ико нич не зна ко ве и раз ли ку ју их од ар би трар
ни јих зна ко ва.
Зна ју вла сти те зна ко ве (зна ко ви за вла сти та име на).
Пре по зна ју 5 струк тур них еле ме на та зна ка (об лик ша ке, ме сто ар ти
ку ла ци је, по крет, ори јен та ци ја дла на, не ма ну ел ни еле мент).
Зна ју да на ве ду не ко ли ко зна ко ва код ко јих по сто ји раз ли ка са мо у 
јед ном струк тур ном еле мен ту;
Зна ју да се уз од ре ђе не зна ко ве ко ри сти орал на ком по нен таи го вор на 
ком по нен та.
Знају да постоји могућност креирања „нових” знакова.

3. Основ ни ни во упо зна ва ња зна
ков ног је зи ка

Обла сти и пој мо ви
Опи си ва ње пред ме та на зна ков ном је зи ку– уоча ва ње и име но ва
ње из ра зи тих осо би на јед но став них пред ме та; опи си ва ње сли ка, 
сло бод но опи си ва ње сли ка и опи си ва ње сли ка на осно ву за јед
нич ког по сма тра ња. Опи си ва ње пред ме та и до га ђа ја на осно ву 
лич ног ис ку ства/се ћа ња и зна ња.
Пред ста вља ње се бе и сво је око ли не, опис ме ста ста но ва ња, опис 
сво је по ро ди це.
Дак ти ло ло ги ја
Вежбање комуникације на знаковном језику – комуникација на 
задату тему, комуникација у којој су знакови употребљени у ос
новном значењу.

По ла зни ци вла да ју основ ном лек си ком зна ков ног 
је зи ка и осно ва ма гра ма ти ке зна ков ног је зи ка.
Зна ју да се из ра зе на зна ков ном је зи ку.
Ко ри сте и „чи та ју” прст ну азбу ку са ла ко ћом.
Зна ју у ко јим си ту а ци ја ма се ко ри сти прст на азбу ка.

4. Раз у ме ва ње глу во ће Кон ти ну ум глу во ће (чу ју ће, на глу ве и глу ве осо бе)
Ме ди цин ски мо дел
Дру штве но кул тур ни мо дел (кул ту ро ло шки глу ве осо бе)

Зна ју да опи шу со ци о ло шке пер спек ти ве и те о ри је о здра вљу и ин
ва ли ди те ту.
Знају да опишу типове дискриминативног понашања(укључујући ау
дизам) који угрожавају глуве особе и/или заједнице. 

5. Кул ту ра глу вих Зна ков ни је зик, пси хо ло ги ја, ства ра ла штво за јед ни це глу вих Опи су ју шта зна чи би ти члан за јед ни це глу вих осо ба.
Об ја шња ва ју ве зу из ме ђу раз во ја је зи ка и иден ти те та.
По зна ју раз ли чи те де фи ни ци је за јед ни ца глу вих осо ба.
По зна ју зна ков ни је зик као иден ти тет глу вих, ства ра ла штво за јед ни
це глу вих и кул тур не и спорт ске ма ни фе ста ци је ко је ор га ни зу је за јед
ни ца глу вих и на тај на чин до при но се про мо ви са њу кул ту ре глу вих.

6. Историја глувих Char les – Mic hel de l‘Épée 
Пре крет ни це у исто ри ји глу вих 
Сур до ло шки му зеј

Опи су ју исто риј ски кон текст у окви ру ко јег су уте ме ље ни пој мо ви 
глу во ће, за јед ни ца глу вих осо ба и осе ћа ја за јед ни штва и со ли дар но
сти ме ђу глу ви ма. 
Препознају главне прекретнице у историји глувих особа (почетке об
разовања за глуве особе, оснивање заједница, „златно доба” мануели
зма, успон оралне методе, конгрес у Милану 1880, увођење оралног 
образовања и његове последице). 

Знаковнијезик–A2(основниниво) Про грам се са сто ји од уче ња зна ков ног је зи ка и за јед ни це и кул ту ре глу вих. Про грам тра је 6 
ме се ци, укуп но 96 ча со ва.

Циљ: Циљ кур са је да по ла зни ци ма при бли жи те о риј ске и прак тич не по став ке зна ков ног је зи ка, кул ту ру, исто ри ју и вред но сти за јед
ни це глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји. Курс је на ме њен по ла зни ци ма ко ји су сте кли уве ре ње о са вла да ном кур су А1;

За да ци: Упо зна ва ње са основ ном лек си ком зна ков ног је зи ка и основ ним пој мо ви ма о струк ту ри и син так си зна ков ног је зи ка, те о риј
ским и прак тич ним по став ка ма зна ков ног је зи ка.
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Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Ко му ни ка ци ја по те мат ским 

обла сти ма
Бро је ви, бо је и опис одев них пред ме та хра на и пи ће, жи во ти ње, 
при ро да, по љо при вре да, пу то ва ња, тран спорт и ту ри зам, кул ту
ра и спорт, опис по ро дич них ве за и раз ли чи тих ло ка ци ја

Вла да ју лек си ком зна ков ног је зи ка.
Рас по ла жу основ ним реч ни ком да уче ству ју у ко му ни ка ци ји са дру
гим по ла зни ци ма у окви ру по ну ђе них те мат ских обла сти.
Раз у ме ју јед но став не ис ка зе и при че на зна ков ном је зи ку.
Учествују у разговорима на знаковном језику по тематским областима.

2. На чи ни раз ме не ин фор ма ци ја Основ не тех ни ке при по ве да ња
Да ва ње упут ста ва и ин струк ци ја
Свакодневне, недељне и месечне активности

Вла да ју ко му ни ка циј ским ве шти на ма по пут спо соб но сти је зич ке 
про дук ци је.
Владају основним техникама приповедања.

3. Гра ма ти ка и син так са зна ков
ног је зи ка

Го вор ни је зик, зна ков ни је зик и
си стем зна ко ва 
Про сте ре че ни це, упит не ре че ни це, по тврд не ре че ни це, од рич не 
ре че ни це, услов не ре че ни це
Глаголи 

Раз у ме ју и раз ли ку ју го вор ни је зик, зна ков ни је зик и си стем зна ко ва.
Упо тре бља ва ју про сте ре че ни це, упит не ре че ни це, по тврд не ре че ни
це, од рич не ре че ни це, услов не ре че ни це.
Пре по зна ју раз ли чи те ти по ве гла го ла у зна ков ном је зи ку.
Употребљавају глаголе.

4. Кул ту ра глу вих Фи ло зоф ски ути ца ји 
Оби ча ји и про то ти пич ни оби ча ји у за јед ни ци глу вих осо ба 
Уче ње и пре но ше ње је зи ка уну тар за јед ни це

Пре по зна ју глав не фи ло зоф ске ути ца је на од го во ре на глу во ћу (да ју 
де та љан опис прав них, ре ли ги о зних, обра зов них, ре ха би ли та ци о них, 
еуге нич ких ста во ва о глу во ћи, као и гле ди шта о утвр ђи ва њу ме ри ла, 
људ ским пра ви ма, дру штве нокул тур ном кон тек сту у ве зи са глу во
ћом и ме ди цин ским од го во ри ма на глу во ћу).
На во де про то ти пич не оби ча је ко ји се ве зу ју за за јед ни це глу вих осо ба.
Наводе последице које произилазе из различитих начина учења јези
ка код особа рођених у породици глувих или чујућих родитеља.

5. Исто ри ја глу вих Зна чај, очу ва ње и за шти та кул тур ног на сле ђа глу вих осо ба Пре по зна ју и по др жа ва ју очу ва ње исто ри је глу вих као иден ти те та 
глу вих и до при но се очу ва њу кул тур ног иден ти те та глу вих осо ба.

6. На глу ве осо бе Си стем чу ла слу ха
Аугментација чула слуха (слушна помагала, помоћни уређаји за 
слушање, кохлеарни имплант)

На во де основ не узро ке глу во ће, кла си фи ку ју раз ли чи те ви до ве гу
бит ка слу ха, ди јаг но зу глу во ће и по сле ди це оште ће ња слу ха.

7. Прав ни оквир Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том 
За кон о упо тре би зна ков ног је зи ка 

По зна ју чла но ве ко ји се ти чу из јед на ча ва ња пра ва за јед ни це глу вих у 
Кон вен ци ји УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том.
По зна ју пра ва за га ран то ва на За ко ном о упо тре би зна ков ног је зи ка.

Знаковнијезик–Б1(средњиниво)Про грам се са сто ји од уче ња зна ков ног је зи ка и за јед ни це и кул ту ре глу вих. Про грам тра је 9 
ме се ци, укуп но 144 ча са.

Циљ: Циљ кур са је да по ла зни ци ма при бли жи те о риј ске и прак тич не по став ке зна ков ног је зи ка, кул ту ру, исто ри ју и вред но сти за јед
ни це глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји. Курс је на ме њен по ла зни ци ма ко ји су сте кли уве ре ње о са вла да ном кур су А2;

За да ци: Овла да ва ње ко му ни ка циј ским ве шти на – по те мат ским обла сти ма; Упо зна ва ње и овла да ва ње на чи ни ма раз ме не ин фор ма
ци ја; Раз у ме ва ње и при ме на гра ма ти ке и син так се зна ков ног је зи ка; Раз у ме ва ње исто ри је, кул ту ре и за јед ни це глу вих осо ба у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Овла да ва ње ко му ни ка циј ским 

ве шти на ма – по те мат ским 
обла сти ма

Обра зо ва ње, еко но ми ја, са вре ме на тех но ло ги ја, рад ни од нос, 
ме ди ци на, енер ги ја, гра ђе ви нар ство

Вла да ју лек си ком зна ков ног је зи ка.
Рас по ла жу рaзвијеним реч ни ком да уче ству ју у ко му ни ка ци ји са дру
гим по ла зни ци ма у окви ру пре ђе них те мат ских обла сти.
Раз у ме ју ис ка зе и при че на зна ков ном је зи ку.
Владају комуникацијским вештинама попут способности језичке 
продукције. 

2. Гра ма ти ка и син так са зна ков
ног је зи ка

Кла си фи ка тор ске кон струк ци је
Са да шње, про шло и бу ду ће вре ме
Дис курс на тех ни ка „пре у зи ма ња уло ге”
Прилагођавање мануелних знакова

Пре по зна ју и ко ри сте кла си фи ка тор ске кон струк ци је.
Пра вил но упо тре бља ва ју од ред бе за озна ча ва ње са да шњег, про шлог 
и бу ду ћег вре ме на у зна ков ном је зи ку. 
Пре по зна ју дис курс ну тех ни ку „пре у зи ма ња уло ге” и са ми је ко ри
сте.
Умеју да прилагоде употребу мануелног знака како би проширили 
или модификовали његово значење, на пример, додавањем оралних 
компоненти класификаторским конструкцијама.

3. На чин раз ме не ин фор ма ци ја Тех ни ка при по ве да ња
Ис ка зи ва ње мол би и зах те ва
Изражавања мишљења

Вла да ју тех ни ка ма скре та ња па жње, пре у зи ма ња ре чи, итд.;
Приповедају кратке приче и у приповедању преузимају улоге. 

4. Раз у ме ва ње глу во ће Кон ти ну ум глу во ће (чу ју ће, на глу ве и глу ве осо бе)
Ме ди цин ски мо дел
Друштвено културни модел (културолошки глуве особе)

Про це њу ју со ци о ло шке пер спек ти ве и те о ри је о здра вљу и ин ва ли
ди те ту.
Описују типове дискриминативног понашања (укључујући аудизам) 
који угрожавају глуве особе и/или заједнице. 

5. На глу ве осо бе Ви до ви ко му ни ка ци је ко јим се слу же на глу ве осо бе (екс пре сив
на и ре цеп тив на ко му ни ка ци ја)
Комуникација са наглувим особама 

На во де и при ме њу ју основ не об ли ке и на чи не ко му ни ка ци је са на
глу вим осо ба ма.

6. Кул ту ра глу вих осо ба Га лу дет уни вер зи тет
Хе лен Ке лер (спи са те љи ца)
Мар ли Ма тлин (глу ми ца)
Ми ха Зу пан (спор ти ста)
Кла у ди ја Гор дон (адво ка ти ца)
Ашли Фјолк (мо то ци клист ки ња)
Сајн марк (му зич ка гру па)
Дра го љуб Ву ко тић (ак ти ви ста и ду го го ди шњи пре сед ник СФГ)
Lissa Kauppinen (почасна председница WFD, добитница УН на
граде за достигнућа у области људских права)

На во де зна чај не ин сти ту ци је и лич но сти у гло бал ној за јед ни ци глу
вих и њи хов рад.
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Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
7. Исто ри ја глу вих осо ба Пре крет ни це у исто ри ји глу вих

По крет за очу ва ње и за шти ту кул ту ре и на сле ђа глу вих Удру жи
ва ње глу вих осо ба Са вез Ср би је и Цр не Го ре
Са вез глу вих и на глу вих Ср би је
Са вез глу вих и на глу вих Вој во ди не
Ло кал не ор га ни за ци је глу вих,
Кул тур не и спорт ске ор га ни за ци је глу вих

Опи су ју исто риј ски кон текст у окви ру ко јег су уте ме ље ни пој мо ви 
глу во ће, за јед ни ца глу вих осо ба и осе ћа ја за јед ни штва и со ли дар но
сти.
Опи су ју глав не пре крет ни це у исто ри ји глу вих осо ба. 
Ука зу ју на зна чај по кре та за очу ва ње и за шти ту кул ту ре и на сле ђа 
глу вих осо ба.
Познају историју организовања и деловања Савеза глувих, његових 
организација и особа заслужних за опстанак Савеза.

8. Mањинске гру пе у за јед ни ци 
глу вих осо ба

Ма њин ске за јед ни це и њи хов до при нос за јед ни ци
Глу во сле пи 
Де ца глу вих ро ди те ља
Специфичности у окружењу глувих 

Пре по зна ју и опи су ју ма њин ске гру пе у за јед ни ци глу вих осо ба (као 
што су глу ве осо бе са ин ва ли ди те том, глу восле пе осо бе, глу ве осо бе 
хо мо сек су ал не ори јен та ци је, глу ве осо бе ко је су при пад ни це ма њин
ских ре ли ги о зних за јед ни ца, и/или глу ве осо бе ко је при па да ју ет нич
ким ма њи на ма, де цу глу вих ро ди те ља).

9. Обра зо ва ње глу вих
особа

Ко цепт дво је зич ног обра зо ва ња (дво је зич ни – дво кул ту рал ни 
аспект)
Га лу дет уни вер зи тет
Школе у Србији

Опи су ју глав не од ли ке обра зо ва ња за глу ве осо бе кроз исто ри ју.
Познају начине и тенденције школовања глувих особа данас у Србији 
и свету.

10. Удру жи ва ње глу вих
особа

Са вез Ср би је и Цр не Го ре
Са вез глу вих и на глу вих Ср би је
Са вез глу вих и на глу вих Вој во ди не
Удру же ње мла дих глу вих Ср би је
Ло кал не ор га ни за ци је глу вих
Културне и спорстке организације глувих 

По зна ју рад и де ло ва ње Са ве за глу вих, ње го вих ор га ни за ци ја и ор га
ни за ци ја ре ле вант них за за јед ни цу глу вих осо ба.

11. Прав ни оквир Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том 
За кон о упо тре би зна ков ног је зи ка 
За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је ОСИ
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ

На во де основ не фак то ре за из јед на ча ва ње пра ва за јед ни це глу вих 
ко ри сте ћи ме ђу на род ни прав ни оквир. На во де прав ни оквир у Ре пу
бли ци Ср би ји ко ји шти ти пра ва за јед ни це глу вих осо ба и зна ков ног 
је зи ка и на чи не при ме не за ко но дав ног окви ра.

Знаковнијезик–Б2(вишиниво) Про грам се са сто ји од уче ња зна ков ног је зи ка и за јед ни це и кул ту ре глу вих осо ба. Про грам тра је 
девет ме се ци, укуп но 144 ча са.

Циљ: Циљ кур са је да по ла зни ци ма при бли жи те о риј ске и прак тич не по став ке зна ков ног је зи ка, кул ту ре, исто ри је и за јед ни це глу
вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји. Пред мет је на ме њен по ла зни ци ма ко ји су сте кли уве ре ње о са вла да ном кур су Б1; 

За да ци: Упо зна ва ње са гра ма ти ком и лин гви сти ком зна ков ног је зи ка. Овла да ва ње ви шим ко му ни ка циј ским ве шти на ма на зна ков ном 
је зи ку. Овла да ва ње кон вер за ци јом у раз ли чи тим дру штве ним кон тек сти ма. Овла да ва ње лин гви сти ком и гра ма ти ком зна ков ног је зи ка. 
Овла да ва ње исто ри јом, кул ту ром и за јед ни цом глу вих осо ба у Ре пу бли ци Ср би ји.

Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Овла да ва ње ви шим ко му ни ка

циј ским ве шти на ма – по те мат
ским обла сти ма 

Пра во и управ ни по сло ви, по ли ци ја, ту ри зам, кул ту ра, ре ли ги ја Вла да ју лек си ком зна ков ног је зи ка.
Раз у ме ју ис ка зе и при че на зна ков ном је зи ку.
Вла да ју ко му ни ка циј ским ве шти на ма по пут спо соб но сти је зич ке 
про дук ци је.
Приповедају и у приповедању преузимају улоге.

2. Гра ма ти ка и лин гви сти ка зна
ков ног је зи ка (те о риј ски и 
прак тич ни аспект) 

Не ма ну ел не озна ке 
Цен трал ни пој мо ви и ана ли тич ке ме то де глав них обла сти оп ште 
и при ме ње не лин гви сти ке, (фо но ло шка, мор фо ло шка, син так
сич ка и лек сич ка струк ту ра, со ци о лин гви стич ки аспек ти је зи ка, 
дис курс, се ман тич ке и праг ма тич ке од ли ке је зи ка)
Гло си ра ње и ана ли за сег мен та по да та ка на зна ков ном је зи ку

Пре по зна ју не ма ну ел не озна ке ко је озна ча ва ју од ре ђе ни тип ре че ни
це.
Пре по зна ју кон цеп те у ко ји ма су бје кат ни је екс пли цит но на ве ден.
Опи су ју цен трал не пој мо ве и ана ли тич ке ме то де глав них обла сти 
оп ште и при ме ње не лин гви сти ке, то јест, фо но ло шку, мор фо ло шку, 
син так сич ку и лек сич ку струк ту ру, со ци о лин гви стич ке аспек те је зи
ка, дис курс, се ман тич ке и праг ма тич ке од ли ке је зи ка.
Демонстрирају способност да глосирају и анализирају сегмент пода
така на знаковном језику.

3. Кон вер за ци ја у раз ли чи тим 
жи вот ним си ту а ци ја ма 

Фра зе и жан ро ви у зна ков ном је зи ку
Ефи ка сна ко му ни ка ци ја 
Де таљ ни и ја сни опи си те ма
Ре ги стри, сти ло ви, струч ни тер ми ни и па ра фра зи ра ње 
Груп не ди ску си је и де ба те
Ап стракт не и сло же не те ме
Анализа сопственог знаковног језика 

Упо тре бља ва ју ис ка зе са од го ва ра ју ћим фра за ма и у од ре ђе ном жан
ру.
Ко му ни ци ра ју у раз ли чи тим лич ним и про фе си о нал ним си ту а ци ја ма 
са из вор ним и не из вор ним го вор ни ци ма раз ли чи тог го ди шта, по ла, 
обра зо ва ња, дру штве ноеко ном ског ста ту са.
Фор му ли шу ја сан ар гу мент раз ви ја ју ћи сво је ста но ви ште уз на во ђе
ње до дат них став ки и ре ле вант них при ме ра.
Упо тре бља ва ју ја сан и ко хе рен тан зна ков ни је зик ко ри сте ћи раз ли чи
те ре ги стре; сти ло ве, струч не тер ми не и иза бе ру ал тер на тив не стра
те ги је као што су па ра фра зи ра ње у скла ду са кон тек стом упо тре бе 
при том во де ћи ра чу на о кон вен ци ја ма од ре ђе них тек сту ал них жан
ро ва укљу чу ју ћи фор мал не кон тек сте и функ ци је.
Раз у ме ју пре у зи ма ње ре чи и ин тер ак ци је на пра ви на чин.
По ка зу ју спо соб ност пра ће ња ду жег из ла га ња на зна ков ном је зи ку 
чак и ка да ни је ја сно струк ту ри са но и ка да су од но си са мо им пли
цит но на ве де ни.
По ка зу ју спо соб ност пра ће ња сло же них ин тер ак ци ја ме ђу тре ћим 
стра на ма у груп ним ди ску си ја ма и де ба та ма, чак и о ап страк ти ма, 
сло же ним и не по зна тим те ма ма.
Анализирају властити учинак као и учинак колега на знаковном јези
ку примењујући савремене теорије о проценама учинка и оцењивању 
колега.

4. Кул ту ра глу вих осо ба WFD Con gres
WFD Con fe ren ce
Deaflympic

На во де ме ђу на род не до га ђа је ре ле вант не за гло бал ну за јед ни цу глу
вих осо ба.
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Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
5. Исто ри ја глу вих осо ба Свет ска исто ри ја глу вих (Мар ти ни ви но гра ди, од ма ра ли ште глу

вих – Мур тер, пр ви реч ник ин тер на ци о нал не зна ков не ко му ни
ка ци је – 
Гест уно)
Кон грес Свет ске фе де ра ци је глу вих (WFD Con gress) Кон фе рен
ци је Свет ске фе де ра ци је глу вих (WFD Con fe ren ce)
Олим пи ја да глу вих (De aflympic)

По зна ју свет ску исто ри ју и на чи не удру жи ва ња глу вих кроз исто ри ју.
Наводе и објашњавају значај међународних догађаја релевантних за 
глобалну заједницу глувих особа.

6. Mањинске гру пе у за јед ни ци 
глу вих осо ба

Ма њин ске гру пе и њи хов до при нос за јед ни ци
Спе ци фич но сти у окру же њу глу вих 

Пре по зна ју и опи шу ма њин ске гру пе у за јед ни ци глу вих осо ба.
Наводе последице које произилазе из различитих начина учења јези
ка код особа рођених у породици глувих или чујућих родитеља.

7. Обра зо ва ње глу вих осо ба Кон цепт дво је зич ног обра зо ва ња (Дво је зич ни – дво кул ту рал ни 
аспект)
Га лу дет уни вер зи тет
Шко ле у Ср би ји

Опи су ју глав не од ли ке обра зо ва ња за глу ве осо бе кроз исто ри ју.
По зна ју на чи не и тен ден ци је шко ло ва ња глу вих да нас у све ту.
Познају начине школовања глувих данас у Србији.

8. Удру жи ва ње глу вих осо ба Ме ђу на род не ор га ни за ци је: 
– EUD, EUDY, ЕDSU, WFD, WFDYS, ICSD, EDSO и друге

На во де и опи су ју са зна ња о кључ ним гло бал ним, европ ским, на ци о
нал ним и ло кал ним ор га ни за ци ја ма глу вих и на глу вих осо ба. 

9. Прав ни оквир Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том 
За кон о упо тре би зна ков ног је зи ка 
За кон о спре ча ва њу ди и скри ми на ци је ОСИ
За кон о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ
За ко ни из обла сти обра зо ва ња
За ко ни из обла сти здрав стве ног оси гу ра ња
За ко ни из обла сти пра во су ђа (про це сни за ко ни)
Сет медијских закона

На во де чла но ве за ко на ко ји се ти чу из јед на ча ва ња пра ва за јед ни це 
глу вих у Кон вен ци ји УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том.
Примењују правни оквир у Републици Србији који штити права зајед
нице глувих и знаковног језика и начине примене законодавног ок
вира.

Модул2–Тумачењезнаковногјезика

Про грам у окви ру дру гог мо ду ла укуп но тра је 15 ме се ци, 27 не де ља. По ред мо ду ла 1 ко ји је оба ве зан, по ла зник ће по ха ђа ти пет 
пред ме та ко ји за јед но чи не Мо дул 2: кул ту ра из ра жа ва ња, ту ма че ње са зна ков ног је зи ка и на зна ков ни је зик, ети ка и од лу чи ва ње, ту ма че
ње у спе ци фич ним обла сти ма и ту ма че ње за спе ци фич не гру пе.

КултураизражавањаПред мет се са сто ји од те о ри је и ве жби. Пред мет тра је три ме се ца, укуп но 48 ча со ва.
Циљ: Циљ пред ме та је по ди за ње ни воа је зич ких ве шти на и раз ви ја ње је зич ке и ко му ни ка тив не ком пе тен ци је на ма тер њем је зи ку; 

раз ви ја ње ве шти не ко му ни ка ци је у раз ли чи тим дру штве ним и кул тур ним кон тек сти ма.
За да ци: Раз ви ја ње је зич ких ве шти на раз у ме ва ња, го во ра, слу ша ња и пи са ња; оспо со бља ва ње за усме но и пи сме но из ра жа ва ње у 

раз ли чи тим со ци јал ним кон тек сти ма; уна пре ђи ва ње ве шти не по слов не ко му ни ка ци је.
Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Ве шти не усме ног из ра жа ва ња, 

ре то ри ка
Ди ску си ја, ар гу мен та ци ја, по ста вља ње пи та ња, из ра жа ва ње сла
га ња и не сла га ња, из ра жа ва ње вред но сних су до ва и соп стве ног 
ми шље ња, опи си ва ње, при ча ње, пре при ча ва ње. Из ра жа ва ње 
сум ње, пла но ва, узро ка и по сле ди ца. Ду жа при пре мље на мо но
ло шка из ла га ња. Дик ци ја

Пре по зна ју и при ме њу ју фор ме и функ ци је го вор ног и /или пи са ног 
је зи ка кроз ши рок спек тар раз ли чи тих жан ро ва.
Упра вља ју Ин терин тра си ту а циј ским фак то ри ма ко ји ути чу на при
јем и про из вод њу го вор ног / пи са ног тек ста, и да ода бе ру од го ва ра ју
ће стра те ги је ка да је то по треб но.
Де фи ни шу спек тар кул тур них и со ци јал них ди мен зи ја у упо тре би је
зи ка (ко но та ци је ре чи, тек ста, нор ме, фор ме уч ти во сти, итд.)
Подешавају јачину изговореног текста на одговарајући начин за око
лину и посматрањем конвенција одређених жанрова, укључујући 
формалне догађаје и функције.

2. По слов на ко му ни ка ци ја Ре чи из до ме на раз ли чи тих про фе си о нал них ак тив но сти, ко му
ни ка ци ја у прав ном кон тек сту, ко му ни ка ци ја у обра зов ном кон
тек сту, го вор те ла

Иден ти фи ку ју, опи шу и де мон стри ра ју ве шти не за тран сак циј ске и 
ин тер ак циј ске иза зо ве.
Де мон стри ра ју спо соб ност да раз у ме ју го вор ни је зик и пи са ни је зик 
– го во ре и тек сто ве ко ји са др же је зич ке ва ри ја ци је. раз ли чи тих жан
ро ва и из дру га чи јих кул тур них сре ди на.
Примењују кохерентан и изражајно изговорен текст користећи низ 
регистара, стилова, техничких термина, као и могућност одабира ал
тернативних стратегија као што је парафразирање у складу с контек
стом у употреби.

3. Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка 
на пи са ни срп ски

Ана ли за ода бра них за пи са на зна ков ном је зи ку, ре ша ва ње од
ре ђе них син так сич ких ди ле ма, и њи хо во „ту ма че ње” на пи са ни 
је зик

Ана ли зи ра ју пи са не тек сто ве у при пре ми за ту ма че ње, укљу чу ју ћи 
на по ме не и бе ле шке ко је оправ да ва ју пре во ди лач ке од лу ке. 

4. Раз ли чи те фор ме пи сме ног из
ра жа ва ња

Ана ли за ода бра них тек сто ва раз ли чи тих жан ро ва, пи са ње есе ја, 
пи са ње раз ли чи тих кра ћих фор ми тек сто ва (мол бе, жал бе, пи
сма, ...)

Про ду ку ју ја сне, ко хе рент не и из ра жај не пи са не тек сто ве ко ри сте ћи 
низ ре ги ста ра, сти ло ва, тех нич ких тер ми на, као и мо гућ ност ода би ра 
ал тер на тив них стра те ги ја као што је па ра фра зи ра ње у скла ду с кон
тек стом у упо тре би, док по сма тра спе ци фич не жан ро ве, укљу чу ју ћи 
фор мал не до га ђа је и функ ци је.

Тумачењесазнаковногјезикаиназнаковнијезик.Пред мет се са сто ји од те о ри је и ве жби. Пред мет тра је девет ме се ци, укуп но 
144 ча са.

Циљ: Циљ овог пред ме та је уса вр ша ва ње ве шти не си мул та ног и кон се ку тив ног ту ма че ња са зна ков ног је зи ка и на зна ков ни је зик. 
На кон по ло же ног кур са по ла зник тре ба да бу де у ста њу да се при пре ми за за да так, из у чи ли те ра ту ру у обла сти ма у ко ји ма ће ра ди ти, и 
при пре ми се за рад као не за ви сни ту мач. Под ра зу ме ва се да ће на кон по ха ђа ња овог пред ме та по ла зник мо ћи да де мон стри ра спо соб ност 
упра вља ња дру штве ним фак то ри ма ко ји ути чу на ак тив но сти ту ма ча (нпр. сме на го вор ни ка, пре кла па ње го вор ни ка, од но се мо ћи, оче ки
ва ња и зах те ве ко ри сни ка, итд.) и да је у ста њу да об ја сни про цес ту ма че ња и спек тар ра да ко ри сни ци ма. 

За да ци: Упо зна ва ње са осно ва ма про фе си је ту ма ча зна ков ног је зи ка; упо зна ва ње са еле мен ти ма про це са ту ма че ња и њи хо во са вла
да ва ње; усва ја ње је зич ких ве шти на и зна ња из до ме на ту ма че ња зна ков ног је зи ка; уна пре ђи ва ње спо соб но сти и осо би на ту ма ча; овла да
ва ње спе ци ја ли зо ва ним ве шти на ма ту ма че ња.
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Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1.  Увод у про фе си ју Уло га ту ма ча

Ту ма че ње зна ков ног је зи ка на спрам ту ма че ње го вор ног је зи ка
Ту ма че ње зна ков ног је зи ка у Ср би ји
Тумачи за знаковни језик и заједница глувих особа

Опи су ју ту ма ча за зна ков ни је зик.
Об ја шња ва ју ва ри ја ци је је зи ка и сти ло ва ко му ни ка ци је и раз ли ку у 
ту ма че њу зна ков ног на спрам го вор ног је зи ка
Опи су ју исто ри ју про фе си је у Ср би ји.
Описују коју свест и став има шира чујућа заједница према глувим 
људима, знаковном језику и тумачењу.

2.  Про цес ту ма че ња Про цес ту ма че ња
Ин тер ак тив на при ро да ко му ни ка ци је
Ту ма че ње као про цес
Фа зе у про це су ту ма че ња
Тех ни ке или ви до ви ту ма че ња
„До слов но” ту ма че ње (тран сли те ра ци ја) на спрам „сло бод ног” 
ту ма че ња
Шта чини успешно тумачење?

Об ја шња ва ју раз ли ку из ме ђу пи са ног и усме ног ту ма че ња.
Об ја шња ва ју и на во де кон тек сту ал не фак то ре и фак то ре по ру ке у ко
му ни ка ци ји укљу чу ју ћи при ме ну им пли цит ног зна че ња. по ру ке, на
чи не из ла га ња и ре ги стар, са др жај и на чин пре зен то ва ња. 
Об ја шња ва ју и при ме њу ју мо де ле про це са, фа зе и ве шти не про це си
ра ња укљу чу ју ћи и мен тал не опе ра ци је у фа зи про це си ра ња.
При ме њу ју и раз ли ку ју до слов но на спрам сло бод ног ту ма че ња.
При ме њу ју ту ма че ње пи са ног до ку мен та на зна ков ни је зик и обр ну то.
Наводе одлике ефикасног тумачења и препознају три типа неуспеш
ног тумачења. 

3. Је зич ке ве шти не и зна ња Је зич ке ве шти не и зна ња
Тер ми ни ко ји се ко ри сте у ту ма че њу
Ве шти не на го вор ном је зи ку
Ве шти не на зна ков ном је зи ку
Раз ли чи ти дис курс ни сти ло ви
Ва ри ја ци је: исти је зик, раз ли чи ти на чи ни упо тре бе зна ков ног 
је зи ка
Двојезична флуентност

На бра ја ју и при ме њу ју ве шти не на зна ков ном је зи ку.
Об ја шња ва ју ка ко ви зу ел ни је зич ки мо да ли тет на спрам ауди тив ног 
је зич ког мо да ли те та ути че на струк ту ри са ње и из ра жа ва ње иде ја на 
зна ков ном је зи ку.
Пре по зна ју дис курс не сти ло ве.
Примењују стратегије за „уравнотеженију” двојезичност.

4. Спо соб но сти и осо би не ту ма ча Спо соб но сти и осо би не ту ма ча
Би кул ту рал не ве шти не
Лич не ка рак те ри сти ке
Како корисници доживљавају идеалног тумача

На во де ве шти не ту ма че ња и од ли ке.
Опи су ју би кул ту рал но зна ње и ста во ве.
Разликују фазе компетентности, укључујући несвесне и свесне не
компетенције и описују утицај самозадовољства у квалитету тума
чења.

5. Ди на ми ка и зах те ви ко му ни
ка ци је

Ди на ми ка и зах те ви ко му ни ка ци је
Мо но ло шки дис курс
Ди ја ло шки дис курс: ин тер вјуи и са ве то ва ња
Ди ја ло шки дис курс: раз го во ри
Ви ше смер ни дис курс: гру пе
Предвиђање потешкоћа у тумачењу

Раз ли ку ју и об ја шња ва ју дис курс не си ту а ци је.
На во де при ме ре си ту а ци је за сва ку ка те го ри ју.
Иден ти фи ку ју фак то ре ко ји узро ку ју по те шко ће ту ма чу и на во де 
стра те ги је за пре ва зи ла же ње ових по те шко ћа. 
Примењују шему захтева и контроле укључујући сучељавање ситуа
ционих услова и способности тумача да на њих реагује. 

6. Спе ци ја ли зо ва не ве шти не ту
ма че ња

Спе ци ја ли зо ва не ве шти не ту ма че ња
Тим ско ту ма че ње
Те ле фон ско ту ма че ње
Ту ма че ње (на да љи ну) пре ко ви део лин ка
Ту ма че ње пре ко ре ле ја и глу ви ту ма чи
Орал но ту ма че ње
Тумачење интернационалне знаковне комуникације

Раз ли ку ју и при ме њу ју спе ци ја ли зо ва не ве шти не ту ма че ња за на ве
де не си ту а ци је.
Опи су ју и на во де кључ не тач ке ту ма ча ка да ту ма че у ти му.
Об ја шња ва ју уло гу ре леј ту ма ча и у ко јим си ту а ци ја ма се ко ри сти.
При ме њу ју стра те ги је код ту ма че ња кли јен ти ма са ми ни мал ном је
зич ком ком пе тен ци јом.
Об ја шња ва ју про цес ко ји под ра зу ме ва на чи не при ла го ђа ва ња лин
гви стич ке по ру ке.
При ме њу ју стра те ги је за раз у ме ва ње по ру ке.
Об ја шња ва ју ин тер на ци о нал ну зна ков ну ко му ни ка ци ју и ње ну упо
тре бу.
Опи су ју струк ту ре зна ков ног је зи ка и стра те ги је ви зу ел не ко му ни ка
ци је у кон тек сту раз ли чи тих је зи ка.
Описују стратегије које би биле најмање корисне или неразумљиве у 
контексту различитих језика.

Етикаиодлучивање. Пред мет се са сто ји од те о ри је и ве жби. Пред мет тра је шест ме се ци, укуп но 96 ча со ва.
Циљ: Циљ овог пред ме та је упо зна ва ње са основ ним од ред ба ма етич ког ко дек са ту ма ча зна ков ног је зи ка и раз у ме ва ње и при хва та ње 

стан дар да и усло ва ра да и ан га жо ва ња ту ма ча зна ков ног је зи ка. По ред то га, циљ је и упо зна ва ње са еле мен ти ма про фе си о нал ног по на ша
ња и про це са до но ше ња од лу ка.

За да ци: Раз ви ја ње све сти о уло зи ту ма ча зна ков ног је зи ка у про це су ко му ни ка ци је; усва ја ње еле ме на та етич ког ко дек са ту ма ча; упо
зна ва ње и раз у ме ва ње стан дар да ра да и ан га жо ва ња ту ма ча зна ков ног је зи ка.

Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Ети ка и про фе си о нал но оба

вља ње по сла 
Про мен љи ви пој мо ви о уло зи ту ма ча
Од ре ђе ни за да ци и по на ша ња
Пре ва зи ла же ње раз ли ка ко је по сто је из ме ђу ви зу ел ног и слу
шног мо да ли те та у ин тер ак ци ји
Про фе си о нал на ети ка
Етич ко од лу чи ва ње
При пре ма ње за ту мач ке за дат ке
Успостављање ваше улоге приликом тумачења

Раз у ме ју уло гу ту ма ча зна ков ног је зи ка у про це су ин тер ак ци је и ко
му ни ка ци је.
Спо соб ност об ја шња ва ња исто риј ског раз во ја уло ге ту ма ча зна ков
ног је зи ка.
Спо соб ност упо ре ђи ва ња и раз ма тра ња уло ге ту ма ча у раз ли чи тим 
обла сти ма ту ма че ња (обра зо ва ње, суд ство, ме ди ци на, кон фе рен циј
ско ту ма че ње, ту ма че ње за глу восле пе осо бе, ту ма че ње за де цу).
Схва та ју при ро ду од но са ту ма ча пре ма ко ри сни ку услу га ту ма че ња.
Познају процес припреме тумача за сваки тумачки задатак.

2. Етич ки ко декс Основ на на че ла етич ког ко дек са:
– Про фе си о нал ност
– Струч ност 
– Дис кре ци ја
– Не при стра сност
– Спо соб ност
– Тач ност
– Стал но струч но уса вр ша ва ње
– Про фе си о нал на со ли дар ност
– Не ди скри ми на ци ја
– По што ва ње кли јен та

Раз у ме ју и кри тич ки про ми шља ју стан дар де про фе си о нал не од го вор
но сти и по на ша ња на ве де них у етич ком ко дек су.
Раз у ме ју зна чај при др жа ва ња прин ци па етич ког ко дек са.
При ме њу ју кључ на на че ла етич ког ко дек са.
Раз у ме ју си стем вред но сти и спо соб ност про це не ко ли ко је исти у су
ко бу са етич ким ко дек сом и са вред но сти ма за јед ни це глу вих осо ба.
Познају последице које могу настати при суочавању са етичком/про
фесионалном дилемом у ситуацији тумачења.
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3. Усло ви ра да и про фе си о на ли зам Усло ви ра да и про фе си о нал но оба вља ње по сла
На чин ра да у Ср би ји
Здра вље и без бед ност на ра ду
Начини пословања

Раз у ме ју де фи ни ци је ква ли фи ко ва ног, об у че ног ту ма ча.
По зна ју стан дар де ра да и ан га жо ва ња про фе си о нал них ту ма ча зна
ков ног је зи ка.
По зна ју на чи не уго ва ра ња услу ге ту ма ча. 
По се ду ју прак тич на зна ња ве за на за очу ва ње соп стве ног фи зич ког 
здра вља.
По зна ју раз ли ке ко је се од но се на за по сле не ту ма че на су прот сло бод
ним ту ма чи ма.
При ме њу ју про то ко ле спе ци фич не за прак су ту ма че ња.
Опи су ју прак су по сло ва ња за сло бод не ту ма че (пред ра чу ни, за ко но
дав ни оквир, по ре зи и оста ло).
Познају и поштују основне принципе који су поверљиви и који се 
налазе у правним актима којима се регулишу услуге тумачења зна
ковног језика.

Тумачењеуспецифичнимобластима.Пред мет се са сто ји од те о ри је и ве жби. Пред мет тра је шест ме се ци, укуп но 96 ча со ва.
Циљ: Циљ овог пред ме та је раз ви је на и уна пре ђе на ве шти на ту ма че ња у раз ли чи тим со ци јал ним кон тек сти ма.
За да ци: Упо зна ва ње са раз ли чи тим со ци јал ним кон тек сти ма у ко ји ма ту ма чи ра де; овла да ва ње ве шти на ма ту ма че ња ка рак те ри стич

них спе ци фич них обла сти ту ма че ња и при ла го ђа ва ње про фе си о нал ног по на ша ња и прак се од ре ђе ном спе ци фич ном кон тек сту укла па
ју ћи обра сце дис кур са, тер ми но ло ги ју и про фе си о нал ну прак су; упо зна ва ње и раз у ме ва ње од ре ђе не спе ци ја ли зо ва не обла сти и стал ном 
про фе си о нал ном раз во ју уну тар спе ци фич не обла сти.

Р.б. Те ма Са др жа ји Ис хо ди уче ња
1. Кон тек сти ту ма че ња Обра зо ва ње

Со ци јал не слу жбе и вла ди не уста но ве
За по сле ње
Ту ма че ње у здрав ству
Мен тал но здра вље
Ту ма че ње на су ду и по ли ци ји
Ту ма че ње у вер ским об ре ди ма
Ту ма че ње из во ђач ких умет но сти
Ту ма че ње у ме ди ји ма
Кон фе рен циј ско ту ма че ње (укљу чу ју ћи рад не са стан ке и скуп
шти не)

На во де нај ва жни је ту мач ке за дат ке у окви ру ре ле вант них спе ци ја ли
зо ва них обла сти у ко ји ма ће ра ди ти.
Опи су ју пра ви ла ра да ту ма ча у ре ле вант ним спе ци ја ли зо ва ним обла
сти ма. 
Об ја шња ва ју по ље ра да оста лих струч ња ка ко ји ра де у ре ле вант ним 
спе ци ја ли зо ва ним обла сти ма, а са ко ји ма ће ту мач са ра ђи ва ти.
При ме њу ју од го ва ра ју ћи во ка бу лар за од ре ђе ну област у ко јој ту ма
че ње.
Са ста вља ју ли сту тер ми на/пој мо ва за од ре ђе ну спе ци ја ли зо ва ну об
ласт.
При ме њу ју ше му зах те ва и кон тро ле у од ре ђе ној спе ци ја ли зо ва ној 
обла сти.
На во де нај че шће про фе си о нал не/етич ке иза зо ве са ко ји ма се ту мач 
сре ће у окви ру од ре ђе них спе ци ја ли зо ва них обла сти.
Из вр ша ва ју са мо про це ну ве шти на у окви ру од го ва ра ју ћих спе ци ја
ли зо ва них обла сти.
Са ра ђу ју са дру гим струч ња ци ма у окви ру од ре ђе не спе ци ја ли зо ва не 
обла сти.
Примењују регистар и стил прилагођен корисницима и контексту у 
коме тумачење.

Тумачењезаспецифичнегрупе.Пред мет се са сто ји од те о ри је, ве жби и прак тич не на ста ве. Пред мет тра је три ме се ца, укуп но 48 
ча со ва.

Циљ: Циљ је раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње спо соб но сти ту ма че ња за по тре бе спе ци фич них гру па ко ри сни ка.
За да ци: Упо зна ва ње и раз у ме ва ње основ них ка рак те ри сти ка и на чи на са рад ње са ре ле вант ним гру па ма ко ри сни ка (глу восле пим 

осо ба ма, осо ба ма ко је су ка сни је оглу ве ле, осо ба ма са ми ни мал ним је зич ким ве шти на ма и осо ба ма са ко хле ар ним им план том и на глу вим 
осо ба ма). Овла да ва ње тех но ло ги јом ко је ко ри сте пред став ни ци спе ци фич них гру па; упо зна ва ње по тре ба ко ри сни ка ван уоби ча је не уло ге 
ту ма ча (нпр. во ди чи за глу восле пе); 

Р.б. Те ма Са др жај Ис хо ди уче ња
1. Ре ле вант не гру пе ко ри сни ка и 

на чи ни са рад ње
Опис ре ле вант них спе ци фич них гру па (глу восле пи, од ра сле 
осо бе ко је су ка сни је оглу ве ле, ко ри сни ци са ми ни мал ним је зич
ким ве шти на ма, ко ри сни ци са ко хле ар ним им план том и на глу ве 
осо бе и на чи ни кон сул та ци ја са ко ри сни ци ма
Тех но ло ги је ко је ко ри сни ци ко ри сте
Начини тумачења и начини рада у тиму за сваку од наведених 
група

Опи су ју глав не ка рак те ри сти ке ре ле вант них спе ци фич них гру па.
Опи су ју тех но ло ги је ко је ко ри сте пред став ни ци од ре ђе не спе ци фич
не гру пе.
Кон сул ту ју се са ко ри сни ци ма ка ко би утвр ди ли њи хо ве ин ди ви ду ал
не по тре бе и на од го ва ра ју ћи на чин их ин те гри са ли у пру же ну услу гу.
Ту ма че ње кон се ку тив но и си мул та но.

2. Глу восле пи ко ри сни ци Вр сте оште ће ња ви да и ети о ло ги ја
Узро ци и ти по ло ги ја глу восле пих
Вр сте ко му ни ка ци ја ко је се ко ри сте у ра ду са глу восле пи ма и 
зах те ве у по гле ду при ла го ђа ва ња око ли не
Ме то де так тил не ко му ни ка ци је
Во ђе ње и опис око ли не, ко ри шће ње мо ди фи ко ва ног про сто ра за 
зна ко ва ње
Начини учествовања на састанцима глувослепих

Опи су ју вр сте оште ће ња ви да и њи хо ву ети о ло ги ју.
Опи су ју узро ке и ти по ло ги ју глу восле пих, раз ли чи те вр сте ко му ни
ка ци ја ко је се ко ри сте у ра ду са глу восле пи ма и зах те ве у по гле ду 
при ла го ђа ва ња око ли не и оче ки ва ња глу восле пих осо ба из у зев ту
ма че ња. 
На бра ја ју и раз ли ку ју ка те го ри је глу восле пих кли је на та.
Опи су ју раз ли чи те ме то де так тил не ко му ни ка ци је ко је ко ри сте глу
восле пе осо бе.
При ме њу ју раз ли чи те тех ни ке во ђе ња и опи са око ли не.
Опи су ју глу восле пој осо би :
– про стор у ко јем се ко ри сти зна ков ни је зик
– осве тље ње
– зна чај лич не хи ги је не
– тим ског ра да
Кон тро ли шу ко ри шће ње мо ди фи ко ва ног про сто ра за зна ко ва ње и ри
там зна ко ва ња за осо бе са сма ње ним вид ним по љем.
Учествују као тумачи за глувослепе на састанцима глувослепих.

3. Од ра сле осо бе ко је су ка сни је 
оглу ве ле

Нај че шћи узро ци и вр сте гу бит ка слу ха
Психолошке и социјалне перспективе особа које су касније оглу
веле

Опи су ју вр сте гу бит ка слу ха и њи хо ве нај че шће узро ке.
Објашњавају карактеристике ове групе из психолошке и социолошке 
перспективе.

4. Ко ри сни ци са ми ни мал ним је
зич ким ве шти на ма

Ка рак те ри сти ке је зич ких огра ни че ња код осо ба са ми ни мал ним 
је зич ким ве шти на ма
Технике рада у тиму са глувим и чујућим тумачима

Опи су ју уоби ча је не ка рак те ри сти ке је зич ких огра ни че ња код осо ба 
са ми ни мал ним је зич ким ве шти на ма.
Приказују технике рада у тиму са глувим и чујућим тумачима.
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5. Осо бе са ко хле ар ним им план
том и на глу ве осо бе

Орал но ту ма че ње
Продукција и разумевање језика праћеног знаковима, сразмерно 
нивоу Б2 познавања језика

Раз у ме ју и про ду ку ју је зик пра ћен зна ко ви ма ка ко би пре не ли ја сан и 
та чан опис, сра змер но ни воу Б2 по зна ва ња је зи ка. 

НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕПРОГРАМА

Условиупогледупрограма,кадра,простора,опремеинаставнихсредставазаостваривањеактивностиобразовањаодраслиху 
скла ду су са Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма у по гле ду про гра ма, ка дра, про сто ра, опре ме и на став них сред ста ва за сти ца ње ста ту са 
јав но при зна тог ор га ни за то ра ак тив но сти обра зо ва ња од ра слих ( „Слу жбе ни гла сник РС”, број 89/15).

Уче ње зна ков ног је зи ка у окви ру Мо ду ла 1 – Уче ње зна ков ног је зи ка ре а ли зу ју осо бе ко је има ју нај ви ши ни во зна ња зна ков ног је
зи ка или из вор ни ко ри сни ци зна ков ног је зи ка, за вр ше ну ми ни мум сред њу шко лу и спо соб ност пре но ше ња зна ња у са рад њи са ту ма чи ма 
зна ков ног је зи ка са нај ма ње 5 го ди на рад ног ис ку ства на по љу ту ма че ња зна ков ног је зи ка.

Пред ме ти у окви ру Мо ду ла 2 – Ту ма че ње зна ков ног је зи ка из во де ту ма чи зна ков ног је зи ка са нај ма ње 5 го ди на не по сред ног ис ку
ства у ту ма че њу или у са рад њи са из вор ним ко ри сни ци ма зна ков ног је зи ка, ко ји су прет ход но об у че ни ве шти на ма пре но ше ња зна ња.

Модул1

Про грам у окви ру пр вог мо ду ла тра је 27 ме се ци. Ча со ви ће се од ви ја ти два пу та не дељ но по два ча са на ста ве. Ча со ви тра ју 45 ми ну
та, из ме ђу ча со ва ће би ти ор га ни зо ва не па у зе у тра ја њу од 15 ми ну та. 

Корисниципрограма
Мо ра ју да има ју за вр ше но основ но обра зо ва ње. Пре по ру чу је са да број по ла зни ка у гру пи бу де до 15 по ла зни ка.
Условизадобијањеуверења
По ла зни ци ће до би ти уве ре ње уко ли ко тач но од го во ре на ви ше од 60% пи та ња у окви ру те ста по зна ва ња за јед ни це и кул ту ре глу вих 

и успе шно ура де тест раз у ме ва ња, тест на ра тив них спо соб но сти и тест из ра жа ва ња. 
Завршнапроверастеченихзнањаивештина
За вр шни ис пит за сва ки курс се са сто ји из четири те ста: те ста по зна ва ња за јед ни це и кул ту ре глу вих, те ста раз у ме ва ња, те ста на

ра тив них спо соб но сти и те ста из ра жа ва ња. Те стом по зна ва ња за јед ни це и кул ту ре глу вих су об у хва ће не те ме из обла сти за јед ни це и 
кул ту ре глу вих. Од по ла зни ка се оче ку је да од го во ри на десет пи та ња у фор ми пи са ног те ста. Те стом раз у ме ва ња об у хва ће не су те мат ске 
обла сти об ра ђе них то ком кур са. Овим те стом се оце њу је раз у ме ва ње ис ка за на зна ков ном је зи ку. На ра тив ни тест оце њу је спо соб ност по
ла зни ка да ис при по ве да при чу на зна ков ном је зи ку. На те сту из ра жа ва ња се од по ла зни ка оче ку је да ко му ни ци ра ју на зна ков ном је зи ку 15 
ми ну та на јед ну од прет ход но за да тих и об ра ђе них те ма.

Сте че не ком пе тен ци је про ве ра ва ју се пред тро чла ном ко ми си јом у са ста ву:
– пре да вач зна ков ног је зи ка, 
– два чла на ко ји има ју нај ви ши ни во по зна ва ња зна ков ног је зи ка или из вор ни ко ри сни ци зна ков ног је зи ка са нај ма ње 5 го ди на 
рад ног ис ку ства на по љу ту ма че ња зна ков ног је зи ка.
Садржајуверења
У скла ду са Пра вил ни ком о вр сти, на зи ву и са др жа ју обра сца и на чи ну во ђе ња еви ден ци ја и на зи ву, са др жа ју и из гле ду обра за ца јав

них ис пра ва и уве ре ња у обра зо ва њу од ра слих, („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 89/15 и 102/15).
Mодул2
Про грам у окви ру дру гог мо ду ла тра је 432 ча са или 18 ме се ци. Ча со ви ће се од ви ја ти два пу та не дељ но по че ти ри ча са на ста ве. Ча

со ви ће тра ја ти 45 ми ну та, из ме ђу дво ча са ће би ти ор га ни зо ва не па у зе у тра ја њу од 15 ми ну та. 
На кон сва ког пред ме та, по ла зни ци про ла зе кроз про ве ру зна ња. По ла зни ци ће до би ти про ла зну оце ну уко ли ко тач но од го во ре на ви

ше од 60% пи та ња у окви ру те ста по зна ва ња ма те ри је.
Корисниципрограма
Мо ра ју да по се ду ју сер ти фи кат А2 о по зна ва њу зна ков ног је зи ка, за вр ше ну нај ма ње че тво ро го ди шњу сред њу шко лу, по твр ду о не

ка жња ва њу, по зна ва ње осно ва ра да на ра чу на ру (ин тер нет и of fi ce). Пре по ру чу је се до 15 по ла зни ка у гру пи.
Завршнапроверастручнихкомпетенција
Те о риј ски део про гра ма про ве ра ва се усме ним/пи са ним пу тем пре ма са др жа ју у на став ном про гра му. По ла зни ци во де днев ник прак

тич не на ста ве ко ји пот пи су је мен тор и осо ба ко ја во ди ве жбе. 
Сте че не струч не ком пе тен ци је про ве ра ва ју се пред тро чла ном ко ми си јом у са ста ву:
– пре да вач зна ков ног је зи ка, 
– је дан члан ко ји има нај ви ши ни во по зна ва ња зна ков ног је зи ка или из вор ни ко ри сник зна ков ног је зи ка са нај ма ње 5 го ди на рад ног 

ис ку ства на по љу ту ма че ња зна ков ног је зи ка, 
– ту мач за зна ков ни је зик ко ји је ак тив но укљу чен у еду ка ци ју ту ма ча за зна ков ни је зик.
За вр шна про ве ра струч них ком пе тен ци ја се са сто ји из четири де ла:
1. Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка на пи са ни је зик (до пи си, жал бе, мол бе и сл.)
2. Ту ма че ње ди ја ло га из ме ђу глу ве осо бе и чу ју ће осо бе тј. ту ма че ње са зна ков ног је зи ка на го вор ни и обр ну то
3. Ту ма че ње пи са ног тек ста на зна ков ни је зик од ре ђе ној глу вој осо би 
4. Есеј на те му од ре ђе не да те етич ке ди ле ме. 
О за вр шној про ве ри во ди се за пи сник.
Садржајсертификата
У скла ду са Пра вил ни ком о вр сти, на зи ву и са др жа ју обра сца и на чи ну во ђе ња еви ден ци ја и на зи ву, са др жа ју и из гле ду обра за ца јав

них ис пра ва и уве ре ња у обра зо ва њу од ра слих („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 89/15 и 102/15).

СТАНДАРДКВАЛИФИКАЦИЈЕ
ТУМАЧЗАЗНАКОВНИЈЕЗИК

1.Називквалификације:Ту мач за зна ков ни је зик
2.Сектор–подручјерада:Кул ту ра, умет ност и јав но ин фор ми са ње
3.Нивоквалификације: V
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4.Стандардстручнихкомпетенција
4.1.Описрада
Дужности–стручнекомпетенције Задаци–јединицекомпетенција

Припремаиорганизацијасопственограда – Оба вља ње тер ми но ло шког ис тра жи ва ња о са др жа ју ту ма че ња 
– Упо зна ва ње (при ку пља ње и ана ли за ин фор ма ци ја) са кон тек стом (ор га ни за ци јом у ко ју се од ла зи) и об ла шћу1 ту ма че ња, као 
и ко ри сни ци ма2

– Ода бир од го ва ра ју ће фор ме ко му ни ка ци је3 у од но су на ко ри сни ке
– Кон сул то ва ње са сцен ским умет ни ци ма (из во ђа чи ма) и на став ни ци ма у ве зи са др жа ја и кон тек ста ту ма че ња
– До го вор са са рад ни ци ма у ту мач ком ти му у ве зи са др жа ја ту ма че ња и по де ле по сла
– Гло си ра ње зна ков ног је зи ка за ту ма че ње са пи са ног на зна ков ни је зик4

– Во ђе ње до ку мен та ци је и чу ва ње по да та ка о ко ри сни ци ма и оба вље ним по сло ви ма
– Израда извештаја о обављеном послу

Тумачењеитумачењесазнаковногјезика
иназнаковнијезик

– Си мул та но ту ма че ње (усме но ту ма че ње) са зна ков ног је зи ка на зна ков ни је зик 
– Кон се ку тив но ту ма че ње (усме но ту ма че ње) са зна ков ног је зи ка на зна ков ни је зик
– Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка на пи са ни и обр ну то
– Ту ма че ње са пи са ног на зна ков ни је зик у фор ми ви део за пи са
– Ту ма че ње са зна ков ног је зи ка за по тре бе ти тло ва ња
– Ти тло ва ње са др жа ја го вор ног је зи ка за глу ве
– Примена начела етичког кодекса при обављању посла и у односу са корисницима

Унапређењесопственоградаирададругих
тумача

– При ку пља ње по врат них ин фор ма ци ја о оба вље ном по слу од ко ри сни ка
– При ку пља ње по врат них ин фор ма ци ја о оба вље ном по слу од са рад ни ка у ти му
– Пра ће ње тен ден ци ја и струч не ли те ра ту ре из обла сти ту ма че ња зна ков ног је зи ка
– Мен тор ство но вих ту ма ча за зна ков ни је зик
– Уче ство ва ње у про ве ри зна ња, ве шти на и спо соб но сти но вих ту ма ча за зна ков ни је зик
– Учествовање у истраживању из области тумачења знаковног језика

1 Спе ци фич не обла сти ту ма че ња: обра зо ва ње, со ци јал не слу жбе и вла ди не уста но ве, за по сле ње, здрав ство, мен тал но здра вље, суд и по ли ци ја, вер ски об ре ди, из во ђач ке умет
но сти, ме ди ји, кон фе рен ци је, са стан ци.

2 Спе ци фич не гру пе ко ри сни ка: глу ви, на глу ви, глу восле пи, ко ри сни ци са ми ни мал ним је зич ким ве шти на ма, ко ри сни ци са ко хле ар ним им план том.
3 Фор ме ко му ни ка ци је: зна ков ни је зик, го вор ни је зик пра ћен зна ко ви ма, чи та ње са уса на.
4 „Гло си ра ње зна ков ног је зи каје тран скри бо ва ње, тј. пред ста вља ње зна ко ва у пи са ној фор ми у ко ме се ре чи из срп ског је зи ка ко ри сте као гло се зна ко ва из српскогзнаковног

језика”,де фи ни ци ја пре у зе та из при руч ни ка Програмиподршкедецииученицимасасметњамауразвоју,поглављеСрпскизнаковнијезик(2016),За вод за уна пре ђи ва ње 
об ра зо ва ња и вас пи та ња, Бе о град.

4.2.Екстремниусловиподкојимасеобављапосаосастеченомквалификацијом:не ма.
4.3.Изложеностризицимаприобављањупосласастеченомквалификацијом: не ма.
5.Циљевииисходистручногобразовања
5.1.Циљевистручногобразовања
Циљ струч ног обра зо ва ња за ква ли фи ка ци ју ТУ МАЧ ЗА ЗНА КОВ НИ ЈЕ ЗИК је оспо со бља ва ње ли ца за при пре му и ор га ни за ци ју 

ра да, ту ма че ње и ту ма че ње са зна ков ног је зи ка и на зна ков ни је зик, као и уна пре ђе ње ра да.
Нео п ход ност стал ног при ла го ђа ва ња про мен љи вим зах те ви ма тр жи шта ра да, уна пре ђи ва ње за по шљи во сти, усме ра ва да по ла зни ци 

бу ду оспо со бља ва ни за: пре у зи ма ње од го вор но сти за вла сти то уче ње;при ме ну си гур но сних и здрав стве них ме ра у про це су ра да;при ме
ну ме ра за шти те жи вот не сре ди не у про це су ра да.

5.2.Исходистручногобразовања
Стручнекомпетенције Знања Вештине Способностииставови

По за вр ше ном про гра му обра зо ва ња, ли це ће би ти у ста њу да:
при пре ми и ор га ни зу је 
соп стве ни рад

– на ве де и опи ше на чи не и про це се при пре ме 
ту ма ча за сва ки ту ма че њи лач ки за да так
– на ве де и опи ше на чи не са рад ње са ко ри сни
ци ма и са рад ни ци ма
– од ре ди од го ва ра ју ћи на чин при пре ме за ту
ма че ње
– об ја сни на чи не во ђе ња до ку мен та ци је о ко
ри сни ци ма и чу ва ња по да та ка
– раз у ме основ не прав не ак те ко ји ма се ре гу
ли шу услу ге ту ма че ња зна ков ног је зи ка
– објасни стандарде рада и ангажовања про
фесионалних тумача знаковног језика

– при ку пи и ана ли зи ра ин фор ма ци је по треб не за при
пре му ту ма че ња
– са ста ви из ве штај о оба вље ном по слу
– во ди и чу ва по дат ке о ко ри сни ци ма и оба вље ним по
сло ви ма
– уговара услуге тумачења

– са ве сно, од го вор но, уред но и пре ци зно 
оба вља по ве ре не по сло ве;
– ефи ка сно ор га ни зу је вре ме;
– ис по љи по зи ти ван од нос пре ма зна ча ју 
спро во ђе ња про пи са и стан дар да ко ји ва
же у обла сти ту ма че ња;
– ис по љи по зи ти ван од нос пре ма про фе си
о нал ноетич ким нор ма ма и вред но сти ма;
– ис по љи љу ба зност и флек си бил ност у 
од но су пре ма ко ри сни ци ма и са рад ни
ци ма;
– бу де ори јен ти сан на ко ри сни ка;
– ре ша ва про бле ме и при ла го ди се про ме
на ма у ра ду;
– бу де са мо кри ти чан и објек ти ван;
– испољи аналитичку способност.

ту ма чи и ту ма че њи са зна
ков ног је зи ка и на зна ков
ни је зик

– опи ше ка рак те ри сти ке ква ли фи ко ва ног, об
у че ног ту ма ча
– опи ше уло ге ту ма ча зна ков ног је зи ка у про
це су ин тер ак ци је и ко му ни ка ци је
– на бро ји раз ли чи те сти ло ве, тех ни ке и ал
тер на тив не стра те ги је у ту ма че њу са зна ков
ног и на зна ков ни је зик 
– опи ше ка рак те ри сти ке кул ту ре глу вих
– об ја сни ва ри ја ци је је зи ка и сти ло ва ко му
ни ка ци је и раз ли ку у ту ма че њу зна ков ног на
спрам го вор ног је зи ка
– об ја сни раз ли ку из ме ђу пи са ног и усме ног 
ту ма че ња
– пре по зна дис курс не сти ло ве
– иден ти фи ку је фак то ре ко ји узро ку ју по те
шко ће ту ма чу
– на ве де стра те ги је за пре ва зи ла же ње по те
шко ћа при ту ма че њу
– критички разматра потенцијалне могућ
ности избора и последица које могу настати 
при суочавању са етичком/професионалном 
дилемом у ситуацији тумачења

– примењуje раз ли чи те сти ло ве, тех ни ке и ал тер на тив
не стра те ги је у ту ма че њу са зна ков ног и на зна ков ни 
је зик у скла ду са ко ри сни ци ма и кон тек стом 
– при ме њу је раз ли чи те фор ме ко му ни ка ци је у скла ду 
са по тре ба ма ко ри сни ка 
– при ме њу је спе ци ја ли зо ва не ве шти не ту ма че ња за од
ре ђе не си ту а ци је
– при ме њу је би кул ту рал на зна ња 
– при ме њу је кључ на на че ла етич ког ко дек са
– критички размишља и доноси одлуке у вези са 
специфичним етичким/професионалним дилемама 
узимајући у обзир прихватљиве облике понашања у 
окружењу
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Стручнекомпетенције Знања Вештине Способностииставови
унапреди сопствени рад и 
рад других тумача

– опише начине давања повратне информа
ције
– опише, објасни и анализира карактеристике 
квалификованог, обученог тумача
– анализира и критички разматра информа
ције из стручне литературе.

– примени принципе давања повратне инфомације
– процени потребе нових тумача у процесу менторства 
и на њих одговори
– процени и анализира карактеристике, знања и вешти
не тумача почетника знаковног језика
– истражује и анализира податке и резултате истражи
вања из области знаковног језика.

6.КадарзареализацијуПрограма
Теоријскидеопрограма:
Ли ца са за вр ше ном сред њом шко лом и пет го ди на ис ку ства 

ра да као ту мач за зна ков ни је зик.
Практичнидеопрограма:
Ли ца са за вр ше ном сред њом шко лом и пет го ди на ис ку ства 

ра да као ту мач за зна ков ни је зик.
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Веб сај то ви:
Свет ска фе де ра ци ја глу вих – http://wfde af.org/
Европ ска Уни ја глу вих – http://www.eud.eu/
Са вез глу вих и на глу вих Ср би је и Цр не Го ре – http://www.

sgnscg.com/
Са вез глу вих и на глу вих Ср би је – http://www.sa ve zglu vih sr bi

je.org.rs/
Град ска ор га ни за ци ја глу вих Бе о гра да – http://gogb.org.rs/
Свет ско удру же ње ту ма ча зна ков ног је зи ка – http://wa sli.org/
Европ ски фо рум ту ма ча зна ков ног је зи ка – http://ef sli.org/
Асо ци ја ци ја ту ма ча срп ског зна ков ног је зи ка – http://www.

atszj.org.rs/
Х3 – ТВ – http://h3world.tv/
За јед ни ца глу вих Но вог Ју жног Вел са – http://de af so ci etynsw.

org.au/
Co de of pro fes si o nal con duct
https://dri ve.go o gle.com/fi le/d/0B_HBA ap35D1R1MwYk9hTU

puc3M/vi ew?pli=1

2
На осно ву чла на 121. став 12. За ко на о осно ва ма си сте ма 

обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 – аутен тич но ту ма че ње, 68/15 и 62/16 – УС),

Ми ни стар про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја до но си

ПРАВИЛНИК

оизмениидопунамаПравилникаостепенуиврсти
образовањанаставника,стручнихсарадника
ипомоћнихнаставникаустручнимшколама

којеостварујунаставнипланипрограмзаобразовни
профилтехничармехатронике

Члан 1.
У Пра вил ни ку о сте пе ну и вр сти обра зо ва ња на став ни ка, 

струч них са рад ни ка и по моћ них на став ни ка у струч ним шко ла ма 
ко је оства ру ју на став ни план и про грам за обра зов ни про фил тех
ни чар ме ха тро ни ке („Слу жбе ни гла сник РС – Про свет ни гла сник”, 
број 20/15) у чла ну 3. тач ка 1) по сле под тач ке (7) тач ка се за ме њу је 
тач ком и за пе том и до да ју се под тач. (8) и (9) ко је гла се:

,,(8) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(9) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 2) по сле под тач ке (7) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (8) и (9) ко је гла се:
,,(8) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(9) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 3) по сле под тач ке (6) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (7) и (8) ко је гла се:
,,(7) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(8) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 4) по сле под тач ке (4) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (5) и (6) ко је гла се:
,,(5) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(6) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 5) по сле под тач ке (6) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (7) и (8) ко је гла се:
,,(7) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(8) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 6) по сле под тач ке (7) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (8) и (9) ко је гла се:
,,(8) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(9) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 7) став 1. по сле под тач ке (13) тач ка се за ме њу је тач

ком и за пе том и до да ју се под тач. (14) и (15) ко је гла се:
,,(14) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(15) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.

Став 2. ме ња се и гла си:
,,Ли ца из под тач. (8)–(15) ове тач ке, ко ја су сте кла ака дем ско 

зва ње ма стер, мо ра ју има ти, у окви ру за вр ше них сту ди ја, по ло же
них нај ма ње пет пред ме та из обла сти ра чу нар ства и ин фор ма ти ке 
(од то га нај ма ње је дан из обла сти Про гра ми ра ње и нај ма ње је дан 
из обла сти Објект но ори јен ти са но про гра ми ра ње) и нај ма ње два 
пред ме та из јед не или две сле де ће обла сти – Ма те ма ти ка или Те о
риј ско ра чу нар ство, што до ка зу ју по твр дом из да том од стра не ма
тич не ви со ко школ ске уста но ве. ”.

У тач ки 8) под тач ка (1) по сле али не је два на е сте тач ка се за
ме њу је тач ком и за пе том и до да ју се али не је три на е ста и че тр на е
ста ко је гла се:

,,– ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
– ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У под тач ки (2) по сле али не је пет на е сте тач ка се за ме њу је 

тач ком и за пе том и до да ју се али не је ше сна е ста и се дам на е ста ко је 
гла се:

,,– ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
– ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 9) по сле под тач ке (4) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (5) и (6) ко је гла се:
,,(5) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(6) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 10) по сле под тач ке (6) тач ка се за ме њу је тач ком и за

пе том и до да ју се под тач. (7) и (8) ко је гла се:
,,(7) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(8) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.
У тач ки 11) по сле под тач ке (11) тач ка се за ме њу је тач ком и 

за пе том и до да ју се под тач. (12) и (13) ко је гла се:
,,(12) ди пло ми ра ни ин же њер ме ха тро ни ке – ма стер;
(13) ма стер ин же њер ме ха тро ни ке.”.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла
сни ку”.

Број 11000361/201604
У Бе о гра ду, 8. де цем бра 2016. го ди не

Ми ни стар,
МладенШарчевић,с.р.

3
На осно ву чла на 14. став 6. За ко на о осно ва ма обра зо ва ња и 

вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутен тич но ту ма че ње, 68/15 и 62/16 – УС),

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

онаставномплануипрограмузаобдаренеученике
уФилолошкојгимназији

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се на став ни план и про грам за 

об да ре не уче ни ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји.
На став ни план и про грам из ста ва 1. овог чла на од штам пан је 

у при ло гу овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
На став ни план и про грам из чла на 1. овог пра вил ни ка при ме

њу је се и у оде ље њи ма у ко ји ма се шко лу ју об да ре ни уче ни ци за 
фи ло ло шку гру пу пред ме та.

Члан 3.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о на став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у 
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Фи ло ло шкој гим на зи ји („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је – 
Про свет ни гла сник”, бр. 24/97, 1/00, 8/04, 17/06 и 8/08).

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ном гла
сни ку”. 

Број 6120000252/21/201606
У Бе о гра ду, 6. де цем бра 2016. го ди не

Пред сед ник На ци о нал ног про свет ног са ве та,
проф. др АлександарЛипковски, с.р.

НАСТАВНИПЛАНИПРОГРАМЗАОБДАРЕНЕУЧЕНИКЕ
УФИЛОЛОШКОЈГИМНАЗИЈИ

ЦИ ЉЕ ВИ ОБРА ЗО ВА ЊА И ВАС ПИ ТА ЊА У ФИ ЛО ЛО ШКОЈ 
ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња у фи ло ло шкој гим на зи ји је да 
се пу тем сти ца ња функ ци о нал них зна ња, овла да ва ња ве шти на ма, 
фор ми ра ња ста во ва и вред но сти, у окви ру пред ви ђе них на став них 
пред ме та, обез бе ди:

– пун ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и 
фи зич ки раз вој уче ни ка у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма, по
тре ба ма, ин те ре со ва њи ма;

– уна пре ђи ва ње ма те ма тич ке, на уч не, тех нич ке, ин фор ма тич ке 
пи сме но сти и по себ но је зич ке, умет нич ке и кул тур не пи сме но сти, 
што је нео п ход но за на ста вак обра зо ва ња и про фе си о нал ни раз вој; 

– по др шка раз во ју ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја. 
Ме ђу пред мет не ком пе тен ци је обез бе ђу ју уче ни ци ма успе шно 

сна ла же ње у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. Оне су ре зул тат ве ли ког 
бро ја ак тив но сти ко је се оства ру ју у свим на став ним пред ме ти ма и 
то ком це ло куп ног гим на зиј ског шко ло ва ња. За њи хов раз вој ва жни 
су не са мо са др жа ји већ и ме то де ко ји ма се оне про у ча ва ју – тре ба 
да до ми ни ра ју ис тра жи вач ке и ин тер ак тив не ме то де, ре флек си ја, 
кри тич ко ми шље ње, ко о пе ра тив но уче ње и дру ге ме то де ко је ја ча
ју уче шће уче ни ка у обра зов новас пит ном про це су.

1.Компетенцијазацеложивотноучење

Лич ни и про фе си о нал ни раз вој по је дин ца пре вас ход но по чи
ва на ње го вој спо соб но сти да упра вља про це сом уче ња. Уче ник 
тре ба да бу де оспо со бљен да ини ци ра уче ње, да иза бе ре стра те ги је 
уче ња и ди зај ни ра кон текст у ко јем учи, да пра ти и кон тро ли ше 
на пре дак то ком уче ња, да упра вља уче њем у скла ду са на ме ра ма 
и ци љем ко ји има. Уче ник уме да про на ђе и аси ми лу је но ва зна
ња и ве шти не, ко ри сте ћи прет ход но уче ње и ван школ ско ис ку ство. 
Све стан је про це са уче ња, мо гућ но сти и те шко ћа у уче њу; уме да 
пре ва зи ђе те шко ће и да ис тра је у уче њу. При ме њу је зна ња у раз
ли чи тим си ту а ци ја ма у за ви сно сти од ка рак те ри сти ка си ту а ци је и 
соп стве них ци ље ва.

– Уче ник уме да пла ни ра вре ме за уче ње и да ор га ни зу је про
цес уче ња и упра вља њим. 

– Ак тив но кон стру и ше зна ње; уоча ва струк ту ру гра ди ва, ак
тив но се лек ту је по зна то од не по зна тог, бит но од не бит ног; уме да 
ре зи ми ра и ела бо ри ра основ не иде је. 

– Ефи ка сно ко ри сти раз ли чи те стра те ги је уче ња, при ла го ђа ва 
их при ро ди гра ди ва и ци ље ви ма уче ња. 

– По зна је раз ли чи те вр сте тек сто ва и уме да иза бе ре аде кват
ну стра те ги ју чи та ња. 

– Раз ли ку је чи ње ни це од ин тер пре та ци ја, ста во ва, ве ро ва ња и 
ми шље ња; пре по зна је и про ду ку је ар гу мен та ци ју за од ре ђе ну те зу, 
раз ли ку је ар гу мен те пре ма сна зи и ре ле вант но сти. 

– Уме да про це ни соп стве ну успе шност у уче њу; иден ти фи
ку је те шко ће у уче њу и зна ка ко да их пре ва зи ђе. 

2.Комуникација

Уче ник вла да раз ли чи тим мо да ли те ти ма ко му ни ка ци је и ко
ри сти их на свр сис хо дан и кон струк ти ван на чин ка да ко му ни ци ра 

у при ват ном, јав ном, обра зов ном и про фе си о нал ном кон тек сту. 
Уче ник при ла го ђа ва на чин и сред ства ко му ни ка ци је ка рак те ри сти
ка ма си ту а ци је (свр си и пред ме ту ко му ни ка ци је, ко му ни ка ци о ним 
ка па ци те ти ма и ка рак те ри сти ка ма парт не ра у ко му ни ка ци ји итд.). 
Ко ри сти на од го ва ра ју ћи и кре а ти ван на чин пој мо ве, је зик и стил 
ко му ни ка ци је ко ји су спе ци фич ни за раз ли чи те на уч не, тех нич ке и 
умет нич ке ди сци пли не. У ко му ни ка ци ји са дру ги ма уме да из ра зи 
се бе (сво је ми шље ње, осе ћа ња, ста во ве, вред но сти и иден ти те те) и 
да оства ри сво је ци ље ве на по зи ти ван, кон струк ти ван и ар гу мен
то ван на чин по шту ју ћи и ува жа ва ју ћи дру гог. Кри тич ки про це њу је 
са др жај и на чин ко му ни ка ци је у раз ли чи тим ко му ни ка тив ним си
ту а ци ја ма. Уче ник има раз ви је ну свест о зна ча ју по зи тив не и кон
струк тив не ко му ни ка ци је и ак тив но до при но си не го ва њу кул ту ре 
ди ја ло га у за јед ни ца ма ко ји ма при па да.

– Ак тив но до при но си не го ва њу кул ту ре ди ја ло га, ува жа ва њу 
и не го ва њу раз ли чи то сти и по што ва њу основ них нор ми ко му ни
ка ци је. 

– Уче ник по зна је спе ци фич не ка рак те ри сти ке раз ли чи тих мо
да ли те та ко му ни ка ци је (усме на и пи са на, не по сред на и по сре до ва
на ко му ни ка ци ја, нпр. те ле фо ном, пре ко ин тер не та). 

– Уме ја сно да ис ка же од ре ђе ни са др жај, усме но и пи са но, и 
да га при ла го ди зах те ви ма и ка рак те ри сти ка ма си ту а ци је: по шту је 
жан ров ске ка рак те ри сти ке, огра ни че ња у по гле ду ду жи не, на ме ну 
пре зен та ци је и по тре бе ауди то ри ју ма. 

– Ува жа ва са го вор ни ка – ре а гу је на са др жај ко му ни ка ци је, а 
не на лич ност са го вор ни ка; иден ти фи ку је по зи ци ју (тач ку гле ди
шта) са го вор ни ка и уме да про це ни аде кват ност ар гу мен та ци је и 
кон тра ар гу мен та ци је за ту по зи ци ју. 

– У си ту а ци ји ко му ни ка ци је, из ра жа ва сво је ста во ве, ми шље
ња, осе ћа ња, вред но сти и иден ти те те на по зи ти ван, кон струк ти ван 
и ар гу мен то ван на чин ка ко би оства рио сво је ци ље ве и про ши рио 
раз у ме ва ње све та, дру гих љу ди и за јед ни ца. 

– Уче ник ко ри сти на од го ва ра ју ћи и кре а ти ван на чин је зик 
и стил ко му ни ка ци је ко ји су спе ци фич ни за по је ди не на уч не, тех
нич ке и умет нич ке ди сци пли не. 

3.Радсподацимаиинформацијама

Уче ник раз у ме зна чај ко ри шће ња по у зда них по да та ка за рад, 
до но ше ње од лу ка и сва ко днев ни жи вот. Ко ри сти зна ња и ве шти не 
из раз ли чи тих пред ме та да пред ста ви, про чи та и про ту ма чи по дат
ке ко ри сте ћи текст, бро је ве, ди ја гра ме и раз ли чи те аудиови зу ел не 
фор ме. Уче ник ко ри сти раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја и по да та ка 
(би бли о те ке, ме ди је, ин тер нет, лич ну ко му ни ка ци ју, итд.) и кри
тич ки раз ма тра њи хо ву по у зда ност и ва ља ност. Ефи ка сно про на ла
зи, се лек ту је и ин те гри ше ре ле вант не ин фор ма ци је из раз ли чи тих 
из во ра.

– Зна да је за раз у ме ва ње до га ђа ја и до но ше ње ком пе тент них 
од лу ка по треб но има ти ре ле вант не и по у зда не по дат ке. 

– Уме да по ре ди раз ли чи те из во ре и на чи не до би ја ња по да
та ка, да про це њу је њи хо ву по у зда ност и пре по зна мо гу ће узро ке 
гре шке. 

– Ко ри сти та бе лар ни и гра фич ки при каз по да та ка и уме да 
ова ко при ка за не по дат ке чи та, ту ма чи и при ме њу је. 

– Ко ри сти ин фор ма ци о не тех но ло ги је за чу ва ње, пре зен та ци
ју и основ ну об ра ду по да та ка. 

– Зна раз ли ку из ме ђу по да та ка и њи хо вог ту ма че ња, зна да 
исти по да ци, у за ви сно сти од кон тек ста, мо гу има ти раз ли чи та ту
ма че ња и да ту ма че ња мо гу да бу ду при стра сна. 

– Раз у ме раз ли ку из ме ђу јав них и при ват них по да та ка, зна 
ко је по дат ке мо же да до би је од над ле жних ин сти ту ци ја и ко ри сти 
основ на пра ви ла чу ва ња при ват но сти по да та ка. 

4.Дигиталнакомпетенција

Уче ник је спо со бан да ко ри сти рас по ло жи ва сред ства из 
обла сти ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (уре ђа је, 
софт вер ске про из во де, елек трон ске ко му ни ка ци о не услу ге и услу
ге ко је се ко ри сте пу тем елек трон ских ко му ни ка ци ја) на од го во
ран и кри тич ки на чин ра ди ефи ка сног ис пу ња ва ња по ста вље них 
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ци ље ва и за да та ка у сва ко днев ном жи во ту, шко ло ва њу и бу ду ћем 
по слу. По зна је основ не ка рак те ри сти ке рас по ло жи вих ин фор ма ци
о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (у да љем тек сту: ИКТ) и мо гућ
но сти њи хо ве при ме не у сва ко днев ном жи во ту, ра ду и обра зо ва њу, 
од но сно њи хов ути цај на жи вот и рад по је дин ца и за јед ни ца. Има
ју ћи у ви ду свр ху по ста вље них ци ље ва и за да та ка уме да ода бе ре 
од го ва ра ју ће ИКТ сред ство и да га ко ри сти на од го во ран и кре а ти
ван на чин у ак тив но сти ма ко је ра ди то га спро во ди (ко му ни ка ци ја; 
са рад ња; уче шће у жи во ту за јед ни ца; уче ње; ре ша ва ње про бле ма; 
тран сак ци је; пла ни ра ње, ор га ни за ци ја и упра вља ње са мо стал
ним и за јед нич ким ак тив но сти ма; ства ра ње, ор га ни за ци ја, об ра
да и раз ме на ин фор ма ци ја), а да исто вре ме но при ступ ре ша ва њу 
про бле ма при ла го ди мо гућ но сти ма тех но ло ги је. При ли ком ко ри
шће ња ИКТа све стан је ри зи ка за соп стве ну и ту ђу си гур ност и 
до бро бит и од го вор ним по сту па њем се бе и дру ге шти ти од не же
ље них по сле ди ца.

– Уме да пре тра жу је, про це њу је ре ле вант ност и по у зда ност, 
ана ли зи ра и си сте ма ти зу је ин фор ма ци је у елек трон ском об ли ку 
ко ри сте ћи од го ва ра ју ћа ИКТ сред ства (уре ђа је, софт вер ске про из
во де и елек трон ске услу ге). 

– Изрaжaвa сe у елек трон ском об ли ку кoришћeњeм 
oдгoвaрajућих ИКТ сред ста ва, укљу чу ју ћи мул ти ме ди јал но из ра
жа ва ње и из ра жа ва ње са еле мен ти ма фор мал но де фи ни са них но
та ци ја ка рак те ри стич них за ко ри шће на ИКТ сред ства (нпр. адре се, 
упи ти, ко ман де, фор му ле, про це ду ре и сл. из ра же не у од го ва ра ју
ћој но та ци ји). 

– По мо ћу ИКТ уме да пред ста ви, оргaнизуje, струк ту ри ра и 
фор ма ти ра ин фор ма ци је ко ри сте ћи на ефи ка сан на чин мо гућ но сти 
да тог ИКТ сред ства. 

– При ли ком ре ша ва ња про бле ма уме да ода бе ре од го ва ра ју ћа 
ИКТ сред ства, као и да при ла го ди на чин ре ша ва ња про бле ма мо
гућ но сти ма тих ИКТ сред ста ва. 

– Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 
– Пре по зна је ри зи ке и опа сно сти при ко ри шће њу ИКТ и у од

но су на то од го вор но по сту па.

5.Решавањепроблема

Уче ник ан га жу је сво је ин ди ви ду ал не ка па ци те те (зна ње из 
раз ли чи тих пред ме та, ис ку ство сте че но из ван шко ле, као и ин те
лек ту ал не, емо ци о нал не и со ци јал не спо соб но сти) и дру ге ре сур се 
ко ји му сто је на рас по ла га њу (раз ли чи ти из во ри ин фор ма ци ја, ала
ти, књи ге, ис ку ство дру гих уче ни ка, на став ни ка и дру гих осо ба из 
школ ског и ван школ ског окру же ња, итд.), се лек тив но и свр сис ход
но их ко ри сти, ис тра ја ва у ре ша ва њу про бле ма и про на ла зи/осми
шља ва де ло твор но ре ше ње за ја сно или ре ла тив но ја сно де фи ни
са не про блем ске си ту а ци је за ко је не по сто ји очи глед но ре ше ње, 
а ко је се ја вља ју то ком уче ња и при ли ком уче шћа у жи во ту шко ле.

– Ис пи ту ју ћи про блем ску си ту а ци ју, уче ник иден ти фи ку је 
огра ни че ња и ре ле вант не ка рак те ри сти ке про блем ске си ту а ци је и 
раз у ме ка ко су оне ме ђу соб но по ве за не. 

– Уче ник про на ла зи/осми шља ва мо гу ћа ре ше ња про блем ске 
си ту а ци је. 

– Уче ник упо ре ђу је раз ли чи та мо гу ћа ре ше ња про блем ске 
си ту а ци је пре ко ре ле вант них кри те ри ју ма, уме да об ја сни шта су 
пред но сти и сла бе стра не раз ли чи тих ре ше ња и да се опре де ли за 
бо ље ре ше ње. 

– Уче ник при пре ма при ме ну иза бра ног ре ше ња, пра ти ње го
ву при ме ну ускла ђу ју ћи се са но вим са зна њи ма ко је сти че то ком 
при ме не да тог ре ше ња и успе ва да ре ши про блем ску си ту а ци ју. 

– Уче ник вред ну је при ме ну да тог ре ше ња, иден ти фи ку је ње
го ве до бре и сла бе стра не и фор му ли ше пре по ру ке за на ред но ис
ку ство са истим или слич ним про блем ским си ту а ци ја ма. 

6.Сарадња

Уче ник је спо со бан да се у са рад њи са дру ги ма или као члан 
гру пе ан га жу је на за јед нич ком ре ша ва њу про бле ма или ре а ли за ци
ји за јед нич ких про је ка та. Уче ству је у за јед нич ким ак тив но сти ма 
на кон струк ти ван, од го во ран и кре а ти ван на чин афир ми шу ћи дух 

ме ђу соб ног по што ва ња, рав но прав но сти, со ли дар но сти и са рад ње. 
Ак тив но, ар гу мен то ва но и кон струк тив но до при но си ра ду гру пе 
у свим фа за ма груп ног ра да: фор ми ра ње гру пе, фор му ли са ње за
јед нич ких ци ље ва, уса гла ша ва ње у ве зи са пра ви ли ма за јед нич ког 
ра да, фор му ли са ње оп ти мал ног на чи на за оства ре ње за јед нич ких 
ци ље ва на осно ву кри тич ког раз ма тра ња раз ли чи тих пред ло га, 
по де ла уло га и ду жно сти, пре у зи ма ње од го вор но сти за од ре ђе не 
ак тив но сти, над гле да ње за јед нич ког ра да и ускла ђи ва ње по стиг ну
тих до го во ра са но вим ис ку стви ма и са зна њи ма до ко јих се до ла
зи то ком за јед нич ког ра да и са рад ње. У про це су до го ва ра ња уме 
да из ра зи сво ја осе ћа ња, уве ре ња, ста во ве и пред ло ге. По др жа ва 
дру ге да из ра зе сво је по гле де, при хва та да су раз ли ке у по гле ди ма 
пред ност груп ног ра да и по шту је дру ге ко ји има ју дру га чи је по гле
де. У са рад њи са дру ги ма за ла же се да се од лу ке до но се за јед нич
ки на осно ву ар гу ме на та и при хва ће них пра ви ла за јед нич ког ра да.

– Кон струк тив но, ар гу мен то ва но и кре а тив но до при но си ра
ду гру пе, уса гла ша ва њу и оства ре њу за јед нич ких ци ље ва. 

– До при но си по сти за њу до го во ра о пра ви ли ма за јед нич ког 
ра да и при др жа ва их се то ком за јед нич ког ра да. 

– Ак тив но слу ша и по ста вља ре ле вант на пи та ња по шту ју ћи 
са го вор ни ке и са рад ни ке, а ди ску си ју за сни ва на ар гу мен ти ма. 

– Кон струк тив но до при но си ре ша ва њу раз ли ка у ми шље њу 
и ста во ви ма и при то ме по шту је дру ге као рав но прав не чла но ве 
гру пе. 

– Ан га жу је се у ре а ли за ци ји пре у зе тих оба ве за у окви ру 
груп ног ра да на од го во ран, ис тра јан и кре а ти ван на чин. 

– Уче ству је у кри тич ком, ар гу мен то ва ном и кон струк тив ном 
пре и спи ти ва њу ра да гру пе и до при но си уна пре ђе њу ра да гру пе. 

7.Одговорноучешћеудемократскомдруштву

Уче ник је спо со бан да ак тив но, ком пе тент но, кри тич ки и од
го вор но уче ству је у жи во ту шко ле, за јед ни ца ко ји ма при па да, као 
и у ши рем де мо крат ском дру штву, ру ко во де ћи се пра ви ма и од
го вор но сти ма ко је има као при пад ник за јед ни це и као гра ђа нин. 
При хва та и по шту је дру ге као ауто ном не и јед на ко вред не осо бе. 
Сво јим ак тив но сти ма у за јед ни ци до при но си за шти ти и не го ва њу 
људ ских и ма њин ских пра ва, ху ма ни стич ких вред но сти и основ
них де мо крат ских вред но сти и прин ци па. Ко ри сти пра во из бо ра 
кул ту ре, суб кул ту ре и тра ди ци је ко је ће не го ва ти и афир ми са ти, 
по шту ју ћи пра во дру гих да не гу ју и афир ми шу дру га чи је кул ту ре, 
суб кул ту ре и тра ди ци је. По шту је рав но прав ност раз ли чи тих за јед
ни ца и њи хо вих тра ди ци ја и иден ти те та. По себ но во ди ра чу на о 
мо гу ћој мар ги на ли за ци ји или дис кри ми на ци ји сво је или дру гих 
за јед ни ца и ак тив но из ра жа ва со ли дар ност са они ма ко ји су дис
кри ми ни са ни или мар ги на ли зо ва ни. Уме да се удру жу је са дру ги
ма ка ко би ан га жо ва но, то ле рант но, ар гу мен то ва но и кри тич ки за
сту па ли од ре ђе не ста во ве, ин те ре се и по ли ти ке по шту ју ћи пра ва 
оних ко ји за сту па ју су прот ста вље не ини ци ја ти ве, као и пра ви ла и 
про це ду ре за до но ше ње од лу ка.

– Ак тив но уче ству је у жи во ту шко ле и за јед ни це та ко што по
шту је дру ге уче сни ке као јед на ко вред не ауто ном не осо бе и њи хо
ва људ ска и ма њин ска пра ва и та ко што се су прот ста вља раз ли чи
тим фор ма ма на си ља и дис кри ми на ци је. 

– Сво јим ак тив но сти ма у шко ли и за јед ни ци афир ми ше дух 
то ле ран ци је, рав но прав но сти и ди ја ло га. 

– Кри тич ки и ар гу мен то ва но уче ству је у раз ма тра њу отво ре
них пи та ња за ко ја је за ин те ре со ван по шту ју ћи раз ли ке у ми шље
њу и ин те ре си ма и да је лич ни до при нос по сти за њу до го во ра. 

– Има осе ћа ње при пад но сти од ре ђе ним кул тур ним за јед ни
ца ма, ло кал ној за јед ни ци, ре ги о ну у ко јем жи ви, ши рем дру штву, 
др жа ви Ср би ји и ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма у ко је је Ср би ја 
укљу че на. 

– Из ра жа ва на афир ма ти ван на чин свој иден ти тет и по шту је 
дру га чи је кул ту ре и тра ди ци је и та ко до при но си ду ху ин тер кул ту
рал но сти. 

– На из бо ри ма уме да се опре де ли за по ли тич ке иде је и про
гра ме за ко је сма тра да на нај бо љи на чин до при но се оства ре њу 
лич не и дру штве не до би ти и по шту је пра во дру гих на дру га чи је 
опре де ље ње. 
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– За ла же се за со ли дар ност и уче ству је у ху ма ни тар ним ак
тив но сти ма. 

8.Одговоранодноспремаздрављу

Уче ник при ку пља ин фор ма ци је о те ма ма у ве зи са ри зи ци ма, 
очу ва њем и уна пре ђе њем пси хо фи зич ког здра вља. Про су ђу је ре ле
вант не окол но сти и, по по тре би, до но си од лу ке и/или се укљу чу је 
у ак тив но сти зна чај не за пре вен ци ју бо ле сти и очу ва ње здра вља. 
Све стан је свих ди мен зи ја здра вља (фи зич ко, мен тал но, со ци јал но, 
емо ци о нал но здра вље). По зна је фак то ре ко ји до при но се здра вљу 
или га угро жа ва ју и им пли ка ци ја њи хо вог де ло ва ња по по је дин ца, 
гру пу или за јед ни цу. Сво јим по на ша њем, као по је ди нац и део раз
ли чи тих гру па и за јед ни ца, про мо ви ше здра вље, за шти ту здра вља 
и здра ве сти ло ве жи во та.

– По зна је основ не са стој ке хра не и про ме не ко је ути чу на 
њен ква ли тет; раз у ме зна чај пра вил не ис хра не и аде кват не пре ра де 
хра не за очу ва ње здра вља. 

– По зна је ка рак те ри сти ке основ них за ра зних бо ле сти, њи хо ве 
иза зи ва че и ме ре пре вен ци је. 

– Раз у ме зна чај ле ко ва и пра вил ног на чи на њи хо ве упо тре бе 
за очу ва ње здра вља. 

– По зна је мо гу ће по сле ди це ко ри шће ња ни ко ти на, ал ко хо ла и 
дру гих пси хо ак тив них суп стан ци. 

– Би ра стил жи во та има ју ћи на уму до бре стра не и ри зи ке тог 
из бо ра (нпр. ак тив но ба вље ње спор том, ве ге та ри јан ска ис хра на). 

– Уме да пру жи пр ву по моћ. 

9.Одговоранодноспремаоколини

Од го во ран од нос пре ма око ли ни под ра зу ме ва по зна ва ње и 
не по сре дан до жи вљај при ро де; уви ђа ње зна ча ја ко ји при ро да има 
за одр жа ва ње жи во та на Зе мљи; раз у ме ва ње ме ђу за ви сно сти жи
вог све та, при род них ре сур са и кли мат ских усло ва за одр жа ње 
жи во та; очу ва ње ње го ве ра зно вр сно сти, еко ло шких ста ни шта и 
кли мат ских усло ва; ак тив но уче ство ва ње у не го ва њу здра вих за
јед ни ца. Уче ник по зна је ка ко људ ске ак тив но сти мо гу да уна пре
де или угро зе жи вот ну сре ди ну и одр жив раз вој. Спре ман је да се 
укљу чи у ак тив но сти усме ре не ка очу ва њу окру же ња у ко јем жи
ви, ра ди и учи.

– Раз у ме кон цепт здра вог и без бед ног окру же ња (во да, ва
здух, зе мљи ште) за жи вот љу ди и спре ман је да се ак тив но ан га жу
је у за шти ти и уна пре ђе њу ква ли те та жи во та у за јед ни ци. 

– По ка зу је раз у ме ва ње и спрем ност за ан га жо ва ње у за шти ти 
при ро де и упра вља њу ре сур си ма тaкo дa сe нe угрoжaвa мoгућнoст 
бу ду ћих гeнeрaциja дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe. 

– Про це њу је ри зи ке и ко ри сти од упо тре бе не ких суп стан ци 
по око ли ну и здра вље љу ди и од го вор но по сту па са њи ма (пра вил
но их скла ди шти и од ла же от пад). 

– По зна је фак то ре ко ји ути чу на за га ђе ње зе мљи шта, во де и 
ва зду ха, раз у ме и пред ви ђа по сле ди це њи хо ве упо тре бе. 

– Уви ђа пред но сти и не до стат ке ко ри шће ња раз ли чи тих из
во ра енер ги је. 

– Раз у ме зна чај и ко ри сти мо гућ но сти ре ци кли ра ња. 

10.Естетичкакомпетенција

Уче ник је упо знат са кул тур ним на сле ђем људ ске за јед ни це, 
има свест о вред но сти умет нич ких и кул тур них де ла и њи хо вог 
зна ча ја за раз вој дру штва. Есте тич ка ком пе тен ци ја иде ко рак да
ље од то га, ка пре по зна ва њу ме ђу по ве за но сти раз ли чи тих фор ми 
и сред ста ва умет нич ког из ра жа ва ња. Све стан је зна ча ја естет ске 
ди мен зи је у сва ко днев ном жи во ту, има кри тич ки од нос пре ма упо
тре би и зло у по тре би есте ти ке. Уче ник се оспо со бља ва да ис ка зу је 
опа жа ња, осе ћа ња и иде је у ве зи са умет нич ким из ра зи ма у раз ли
чи тим ме ди ји ма, да кул ти ви ше кул тур не на ви ке, да из гра ђу је ауто
ном не естет ске кри те ри ју ме и пре фе рен ци је и су ди у ска ду с њи ма.

– По зи тив но вред ну је до при нос кул ту ре и умет но сти раз во ју 
људ ске за јед ни це; све стан је ме ђу соб них ути ца ја кул ту ре, на у ке, 
умет но сти и тех но ло ги је. 

– По ка зу је осе тљи вост за естет ску ди мен зи ју у сва ко днев ном 
жи во ту и има кри тич ки од нос пре ма упо тре би и зло у по тре би есте ти ке. 

– Има из гра ђе не пре фе рен ци је умет нич ких и кул тур них сти
ло ва и ко ри сти их за обо га ћи ва ње лич ног ис ку ства. 

– По ве зу је умет нич ка и кул тур на де ла са исто риј ским, дру
штве ним и ге о граф ским кон тек стом њи хо вог на стан ка. 

– Уме да ана ли зи ра и кри тич ки вред ну је умет нич ка де ла ко ја 
су пред став ни ци раз ли чи тих сти ло ва и епо ха, као и де ла ко ја од
сту па ју од ка рак те ри сти ка до ми нант них пра ва ца. 

– Вред ну је ал тер на тив не умет нич ке фор ме и из ра зе (суб кул
тур на де ла). 

11.Предузимљивостипредузетничкакомпетенција

Кроз обра зо ва ње за пред у зет ни штво, уче ник се учи ор га ни
за ци о ним ве шти на ма и спо соб но сти ма, укљу чу ју ћи раз ли чи те 
ин тер пер со нал не ве шти не, као и ор га ни за ци ју про сто ра, упра вља
ње вре ме ном и нов цем. Уче ник је оспо со бљен за ком плек сно пла
ни ра ње и од лу чи ва ње ко је под ра зу ме ва по што ва ње ви ше усло ва 
исто вре ме но. Уме да осми шља ва про јек те у скла ду са уна пред по
ста вље ним зах те ви ма. Зна ка ко да се упо зна са ка рак те ри сти ка ма 
од ре ђе них по сло ва и рад них ме ста, спре ман је на во лон тер ско ан
га жо ва ње и ко ри шће ње раз ли чи тих мо гућ но сти за сти ца ње рад ног 
ис ку ства.

– Уче ник раз у ме ва жност лич не ак ти ва ци је и по ка зу је ини ци
ја ти ву у упо зна ва њу са ка рак те ри сти ка ма тр жи шта ра да (зах те ви 
по је ди них рад них ме ста, на чин функ ци о ни са ња ин сти ту ци ја, по
зи ци о ни ра ње у све ту би зни са). 

– Раз у ме прин ци пе функ ци о ни са ња тр жи шта ра да и схва та 
нео п ход ност стал ног уса вр ша ва ња у скла ду са раз во јем тр жи шта 
и зах те ви ма по сло да ва ца. 

– Уме да иден ти фи ку је и аде кват но пред ста ви сво је спо соб но сти 
и ве шти не („ја ке стра не”); уме да на пи ше CV и мо ти ва ци о но пи смо. 

– Уме да ис ка же и за сту па сво је иде је, и да ути че на дру ге, кроз 
раз вој ве шти не јав ног го во ра, пре го ва ра ња и ре ша ва ња кон фли ка та. 

– Има спо соб ност по ста вља ња аде кват них и ре ал них ци ље ва 
про це њу ју ћи и при хва та ју ћи ри зи ке; пла ни ра ре сур се и упра вља 
њи ма (зна ња и ве шти не, вре ме, но вац, тех но ло ги је и дру ги ре сур
си) и усред сре ђен је на по сти за ње ци ље ва.

– Зна да ко му ни ци ра с по сло дав ци ма; уме да пре го ва ра; спре
ман је да оба вља прак су и во лон ти ра по шту ју ћи до го во ре. 



10. јануар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 1 – Страна 15



Страна 16 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.



10. јануар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 1 – Страна 17



Страна 18 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.



10. јануар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 1 – Страна 19

НАСТАВНИПРОГРАМ

На став ни план и про грам оства ру је се у скла ду са: 
1. Пра вил ни ком о на став ном пла ну и про гра му за гим на зи ју 

(„Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла сник”, број 5/90 и „Про
свет ни гла сник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 
5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 
1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010, 7/2011, 17/13 и 4/15) за оп шти 
тип и дру штве ноје зич ки смер гим на зи је, и то са пла ном и про гра
мом пред ме та:

1) срп ски као не ма тер њи је зик;
2) пр ви стра ни је зик (за оп шти тип гим на зи је) – за про гра ме 

дру гог стра ног је зи ка и жи вог стра ног је зи ка;
3) устав и пра ва гра ђа на;
4) му зич ка кул ту ра (по про гра му за дру штве ноје зич ки смер 

гим на зи је);
5) ли ков на кул ту ра (по про гра му за дру штве ноје зич ки смер 

гим на зи је);
6) фи зич ко вас пи та ње;
7) исто ри ја (по про гра му за оп шти тип гим на зи је);
8) пси хо ло ги ја;
9) фи ло зо фи ја;
10) со ци о ло ги ја;
11) гра ђан ско вас пи та ње.
2. Пра вил ни ком о на став ном пла ну и про гра му пред ме та вер

ска на ста ва („Про свет ни гла сник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05).

СРП СКИ ЈЕ ЗИК

Циљизадаци

Циљ на ста ве срп ског је зи ка је сте уна пре ђи ва ње је зич ке и 
функ ци о нал не пи сме но сти, као и обра зо ва ње и вас пи та ње уче ни
ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но сти, кри тич ког ума и 
опле ме ње ног је зи ка и уку са.

За да ци на ста ве срп ског је зи ка су:
– овла да ва ње зна њи ма о срп ском књи жев ном је зи ку, сти ца

ње ве шти не, уме ња и спо соб но сти ње го вог ко ри шће ња у оп ште њу 
са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа ва њу, при ли ком уче ња, 
обра зо ва ња и ин те лек ту ал ног раз во ја;

– под сти ца ње, раз ви ја ње и не го ва ње ства ра лач ког и ис тра жи
вач ког ду ха у про це су уче ња и у при ме ни сте че них зна ња; 

– раз ви ја ње зна ња, вас пит них вред но сти и функ ци о нал них 
ве шти на ко је ће уче ни ци, у скла ду са уз ра стом и спо соб но сти ма, 
мо ћи да ко ри сте у да љем обра зо ва њу, про фе си о нал ном ра ду и сва
ко днев ном жи во ту; 

– раз ви ја ње ме то дич но сти при ли ком овла да ва ња сло же ним и 
обим ним зна њи ма; 

– фор ми ра ње ху ма ни стич ких ста во ва, уве ре ња и си сте ма 
вред но сти;

– под сти ца ње раз во ја лич ног и на ци о нал ног иден ти те та и па
три от ских осе ћа ња;

– раз ви ја ње по што ва ња пре ма ма тер њем је зи ку, не го ва ње 
срп ског је зи ка, тра ди ци је и кул ту ре срп ског на ро да, на ци о нал них 
ма њи на, ет нич ких за јед ни ца и дру гих на ро да;

– фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји ма се чу ва на ци о нал на 
и свет ска кул тур на ба шти на;

– оспо со бља ва ње уче ни ка за жи вот у мул ти кул ту рал ном дру
штву; 

– раз ви ја ње то ле ран ци је и ува жа ва ње раз ли чи то сти.

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње) 

[Језик 50 ча со ва, Пра во пис 4 ча са, Је зик и је зич ка кул ту ра  
20 часова]

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Ме сто је зи ка у људ ском жи во ту. 

II. КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

Стан дард ни (књи жев ни) је зик. Ћи ри ли ца и ла ти ни ца. Је зич ка 
нор ма. Ра сло ја ва ње је зи ка. Ди ја лек ти што кав ског на реч ја екав ског 
и ије кав ског из го во ра. Ди ја ле кат ска осно ви ца срп ског стан дард ног 
(књи жев ног) је зи ка. Екав ски и ије кав ски из го вор. Со ци о лек ти. Не
стан дард ни је зич ки ва ри је те ти. Функ ци о нал ни сти ло ви. 

Књи жев ни је зи ци на срп ском је зич ком под руч ју до XIX ве ка 
(по ве за ти са на ста вом књи жев но сти). Ста ро сло вен ски је зик. Срп
ско сло вен ски је зик. Ру ско сло вен ски је зик. Сла ве но срп ски је зик. 
Ву ков књи жев ни је зик. Раз вој срп ског књи жев ног је зи ка у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка и у XX ве ку (по ве за ти са на ста вом књи жев но
сти). Стан дар ди за ци ја (по ста нак и раз вој) књи жев ног је зи ка и пра
во пи са (XIX и XX век). Књи жев ноје зич ке ва ри јан те. 

Основ ни прин ци пи је зич ке кул ту ре. При руч ни ци за не го ва ње 
је зич ке кул ту ре.

Је зич ка си ту а ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји. Прин ци пи је зич ке 
рав но прав но сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

III. ЈЕ ЗИЧ КИ СИ СТЕМ И НА У КЕ КО ЈЕ СЕ ЊИ МЕ БА ВЕ

Је зик као си стем зна ко ва (фо не ти ка и фо но ло ги ја [гласови 
и фонеме]; мор фо ло ги ја у ужем и ши рем сми слу [речи и мор фе
ме, вр сте мор фе ма, про ме на об ли ка ре чи, гра ђе ње речи]; син так са 
[реченица као је зич ка и ко му ни ка тив на јединица]; лек си ко ло ги ја 
[лексема, лек сич ки фонд]; гра ма ти ке и реч ни ци срп ског је зи ка и 
на чин њи хо ве упо тре бе). 

На по ме на: Тер ми ни на ве де ни у за гра ди ни су по себ не на став
не је ди ни це, не го де ло ви на став них је ди ни ца ко је се то ком да љег 
шко ло ва ња де таљ но об ра ђу ју. На зив на став не је ди ни це је Је зик 
као си стем зна ко ва.

IV.  ФО НЕ ТИ КА (СА ФО НО ЛО ГИ ЈОМ  
И МОР ФО ФО НО ЛО ГИ ЈОМ)

Гла сов ни си стем срп ског стан дард ног (књи жев ног) је зи ка. 
Вр сте гла со ва пре ма ме сту и на чи ну из го во ра. Слог. Фо но ло шки 
си стем срп ског стан дард ног (књи жев ног) је зи ка. Ди стинк тив на 
функ ци ја фо не ма у срп ском је зи ку, ди стинк тив не опо зи ци је и ди
стинк тив не цр те. Нај ва жни је ва ри јан те фо не ма.

Про зо ди ја. Ак це нат ски си стем срп ског стан дард ног (књи жев
ног) је зи ка (ме сто, кван ти тет и ква ли тет на гла ше ног сло га). Кли ти
ке (про кли ти ке и ен кли ти ке) и ак це нат. По стак це нат ске (не ак цен
то ва не) ду жи не. Кон тра сти ра ње ак це нат ског си сте ма стан дард ног 
(књи жев ног) је зи ка и ре ги о нал ног ди ја лек та. Слу же ње реч ни ком 
ра ди утвр ђи ва ња пра вил ног ак цен та.

Мор фо фо но ло ги ја. Мор фо фо но ло шке ал тер на ци је и њи хо ва 
уло га у про ме ни и твор би ре чи. Гла сов не ал тер на ци је у срп ском 
стан дард ном (књи жев ном) је зи ку (про ши ри ва ње и утвр ђи ва ње 
ра ни је сте че ног зна ња). Јед на че ње (аси ми ла ци ја) су гла сни ка по 
звуч но сти. Јед на че ње (аси ми ла ци ја) су гла сни ка по ме сту из го во
ра (ар ти ку ла ци је). Па ла та ли за ци ја (ал тер на ци ја к, г, х : ч,ж,ш). 
Си би ла ри за ци ја (ал тер на ци ја к,г,х : ц,з,с). Јо то ва ње (ал тер на ци
ја не неп ча них са пред њо неп ча ним су гла сни ци ма). Ди си ми ла ци ја 
гла со ва. Гу бље ње су гла сни ка. Не по сто ја но а (ал тер на ци ја а :Ø). 
Про ме на л у о (ал тер на ци ја л:о). Про ме на о у е (ал тер на ци ја о:е). 
Пре вој са мо гла сни ка. Аси ми ла ци ја и са жи ма ње са мо гла сни ка. По
крет ни са мо гла сни ци. Пра во пи сна ре ше ња.

V. ПРА ВО ПИС

Основ ни прин ци пи пра во пи са срп ског стан дард ног (књи жев
ног) је зи ка. Пра во пи си и пра во пи сни при руч ни ци (и слу же ње њи
ма). Пи са ње ве ли ког сло ва. Ра ста вља ње ре чи на кра ју рет ка.

VI. ЈЕ ЗИК И ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Усме но из ра жа ва ње – Ак це нат ске ве жбе: ме сто, кван ти тет и 
ква ли тет књи жев ног ак цен та; по стак це нат ске ду жи не. Се ман тич
ка функ ци ја ак цен та. Ак це нат стра них ре чи. Ак це нат ски ду бле ти.

Лек сич кости ли стич ка ве жба – Из бор (и ко мен тар) ко мич не 
лек си ке и фра зе о ло ги је из го вор ног је зи ка или књи жев ног де ла. 
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Се ман тич ка ве жба – При по ве да ње у со ци о лек ту или ди ја лек
ту уз уоча ва ње ди фе рен ци јал них цр та из ме ђу књи жев не нор ме и 
со ци о лек та или ди ја лек та. 

Дик циј ске ве жбе – Ви си на и ја чи на то на, бо ја гла са, тем по 
из го во ра. Ве жбе ди са ња и ар ти ку ла ци ја гла со ва. Ин тер пунк ци ја и 
дик ци ја. По ме ра ње ре че нич ког ак цен та и ко мен та ри са ње зна чењ
ских по сле ди ца. При пре ма ње тек ста за го во ре ње и ре ци то ва ње. 

Пра во пи сне ве жбе – Упо тре ба ве ли ког и ма лог сло ва. Пра во
пи сна ре ше ња у ве зи са гла со ви ма х и ји гла сов ним ал тер на ци ја ма. 

Два школ ска пи сме на за дат ка.

ДРУГИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње) 

[Језик 50 ча со ва, Пра во пис 4 ча са, Је зик и је зич ка кул ту ра  
16 часова]

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I. МОР ФО ЛО ГИ ЈА (У УЖЕМ СМИ СЛУ) 

Вр сте ре чи. Про мен љи ве и не про мен љи ве ре чи. Гра ма тич ке 
мор фе ме. Име ни це. Име нич ке гра ма тич ке ка те го ри је (па деж, број 
и род). Вр сте име ни ца. Де кли на ци ја име ни ца. При де ви. При дев ске 
гра ма тич ке ка те го ри је (род, број, па деж, вид, по ре ђе ње [компара
ција]). Вр сте при де ва. Де кли на ци ја при де ва. Ком па ра ци ја при де
ва. За ме ни це. За ме нич ке гра ма тич ке ка те го ри је (род, број, па деж, 
ли це). Име нич ке за ме ни це (лич не и не лич не име нич ке за ме ни це). 
При дев ске за ме ни це. Де кли на ци ја за ме ни ца. Бро је ви (глав ни и 
ред ни бро је ви). Гра ма тич ке ка те го ри је бро је ва (род, број, па деж). 
Вр сте глав них бро је ва: основ ни бро је ви, збир ни бро је ви, број не 
име ни це на ица (двојица,тројица, итд.), број ни при де ви. Гла го
ли. Мор фо ло шке гла гол ске ка те го ри је: гла гол ско вре ме и гла гол ски 
на чин, гра ма тич ко ли це, гра ма тич ки број, гра ма тич ки род (код об
ли ка ко ји раз ли ку ју м., ж. и с. род), ста ње (ак тив и па сив), по тврд
ност/од рич ност. Кла си фи ка ци о на гла гол ска ка те го ри ја: гла гол ски 
вид. Гла гол ски род (не пре ла зни, пре ла зни и по врат ни гла го ли). 
Кон ју га ци ја гла го ла (гла гол ске осно ве, лич ни и не лич ни гла гол ски 
об ли ци [прости – пре зент, им пе ра тив, гла гол ски при лог са да шњи, 
им пер фе кат, трп ни гла гол ски при дев, ин фи ни тив, аорист, гла гол
ски при лог про шли, рад ни гла гол ски при дев и сло же ни – пер фе кат, 
плу сквам пер фе кат, фу тур пр ви, фу тур дру ги, потенцијал], об ли ци 
па си ва). Су пле ти ви зам у про ме ни об ли ка ре чи. При ло зи. Вр сте 
при ло га. По моћ не ре чи: пред ло зи, ве зни ци и реч це. Уз ви ци.

II. ГРА ЂЕ ЊЕ РЕ ЧИ

Твор бе не мор фе ме. Твор бе ни про це си (из во ђе ње [дерива
ција], сла га ње [ком позиција], ком би но ва на твор ба, твор ба пре
тва ра њем). Твор ба име ни ца из во ђе њем (из ве де не име ни це са 
зна че њем осо ба, би ља ка и жи во ти ња, пред ме та, ме ста, из ве де не 
гла гол ске и ап стракт не име ни це, из ве де не име ни це су бјек тив не 
оце не, име ни це из ве де не гра ма тич ким су фик си ма). Твор ба име ни
ца сла га њем и пре фик сал на твор ба име ни ца. Име нич ке по лу сло
же ни це. Ком би но ва на твор ба име ни ца. Твор ба име ни ца пре тва
ра њем. Твор ба при де ва из во ђе њем (из ве де ни при свој ни, опи сни 
и њи ма срод ни при де ви, из ве де ни при де ви су бјек тив не оце не). 
Твор ба при де ва сла га њем и пре фик сал на твор ба при де ва. При дев
ске по лу сло же ни це. Ком би но ва на твор ба при де ва. Твор ба при де ва 
пре тва ра њем. Твор ба гла го ла из во ђе њем. Твор ба гла го ла сла га њем 
и пре фик сал на твор ба гла го ла. Твор ба у оста лим вр ста ма ре чи. 
Калк. Пре фик со и ди и су фик со и ди по ре клом из кла сич них је зи ка.

III. ПРА ВО ПИС

Са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи. Пра во пи сни зна ци 
(две тач ке, за гра да, три тач ке, апо строф, знак ду жи не, цр ти ца). 
Скра ће ни це. 

IV. ЈЕ ЗИК И ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Усме но из ра жа ва ње – Опи си ва ње, об ја шња ва ње, рас пра вља ње, 
ту ма че ње (ком по зи циј ска, лек сич ка, гра ма тич ка, стил ска обе леж ја).

Пи са но из ра жа ва ње Па сив и ак тив у при по ве да њу. Ис пи си
ва ње при де ва из по год ног књи жев ног тек ста (или из уче нич ких 
са ста ва) са усме ре ним за да ци ма (ви зу ел на свој ства пред ме та, ни
јан се бо ја, емо ци о нал на ста ња, пре не се на зна че ња, при де ви са 
екс пре сив но упо тре бље ним пре фик сом или су фик сом и сл.). Са мо
стал но про на ла же ње и ко мен та ри са ње по ет ских тек сто ва у ко ји
ма су до ми нант ни при де ви за из ра жа ва ње бо ја и зву ка. При де ви у 
функ ци о нал ним сти ло ви ма (раз го вор ном, ад ми ни стра тив ном, на
уч ном, но ви нар ском).

Лек сич когра ма тич ке ве жбе – Пре фик са ци ја и су фик са ци ја 
(име ни це, гла го ли, при де ви). Сло же ни це. 

Пра во пи сне ве жбе: Са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи 
(прин ци пи и пра во пи сна ре ше ња). Скра ће ни це. Пра во пи сни зна ци 
(пра во пи сна ре ше ња).

Два школ ска пи сме на за дат ка.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње) 

[Језик 50 ча со ва, Пра во пис 2 ча са, Је зик и је зич ка кул ту ра  
20 часова]

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I.  ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА (СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ  
И ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ)

Лек се ма. Лек си ко гра фи ја.Зна чењ ски (се ман тич ки) и фор мал
ни од но си ме ђу лек се ма ма (си но ни ми ја, ан то ни ми ја, па ро ни ми ја, 
хи по ни ми ја, хо мо ни ми ја и по ли се ми ја, ме та фо рич на, ме то ни миј
ска и си нег дох ска зна че ња лек се ма).

Стил ска вред ност лек се ма: лек си ка и функ ци о нал ни сти ло ви; 
по ет ска лек си ка; ва ри јант ска лек си ка; ди ја лек ти зми и ре ги о на ли
зми; ар ха и зми и исто ри зми; нео ло ги зми; жар го ни зми; вул га ри зми 
(по ве за ти са упо тре бом реч ни ка).

Основ ни пој мо ви о тер ми но ло ги ји и тер ми ни ма. Тер ми но ло
шки реч ни ци.

Ре чи из стра них је зи ка и кал ко ви (до слов не пре ве де ни це), од
нос пре ма њи ма. Реч ни ци стра них ре чи. Раз у ме ва ње нај ва жни јих 
пре фик са (и пре фик со и да) и су фик са (и су фик со и да) по ре клом из 
кла сич них је зи ка.

Основ ни пој мо ви о фра зе о ло ги ји и фра зе о ло шким је ди ни ца ма. 
Стил ска вред ност фра зе о ло шких је ди ни ца. Кли шеи и по мод ни из ра зи.

II. СИН ТАК СА

Син так сич ке је ди ни це (ре че ни це у ши рем сми слу [комуни
кативне реченице]; ре че ни це у ужем сми слу [предикат ске речени
це]; син таг ме [именичке, при дев ске, при ло шке и глаголске]; ре чи 
[лексеме и мор фо син так сич ке речи]). Иден ти фи ко ва ње мор фо син
так сич ких ре чи. Основ не кон струк ци је (и њи хо ви мо де ли) пре ди
кат ске ре че ни це. Су бје кат скопре ди кат ска кон струк ци ја, рек циј ска 
кон струк ци ја (с пра вим и не пра вим објек том), ко пу ла тив на кон
струк ци ја (с имен ским и при ло шким пре ди ка ти вом), се ми ко пу ла
тив на кон струк ци ја (с до пун ским пре ди ка ти вом),мо дал на и фа зна 
кон струк ци ја. При ло шке од ред бе. Кон струк ци је са при ло шким до
пу на ма. Ак ту ел ни ква ли фи ка тив. Без лич не ре че ни це. Обез ли че не 
ре че ни це (ре че ни це с без лич ном кон струк ци јом). Ре че ни це с па
сив ном кон струк ци јом (с пар ти цип ским и ре флек сив ним па си вом). 
Син таг мат ска кон струк ци ја. Име нич ке син таг ме. Ти по ви атри бу та 
(кон гру ент ни атри бу ти, па де жни атри бу ти, атри бу ти ви). При дев
ске и при ло шке син таг ме. Пар ти тив не и па у кал не син таг ме. Гла
гол ске син таг ме. Апо зи тив и апо зи ци ја. 

III. ПРА ВО ПИС

Тран скрип ци ја ре чи из стра них је зи ка (основ ни прин ци пи и 
при ме ри). Ин тер пунк циј ски зна ци (тач ка, упит ник, уз вич ник).

IV. ЈЕ ЗИК И ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Усме но из ра жа ва ње–Из бор по год них ре чи за фор ми ра ње ис
ка за.Пи са но из ра жа ва ње:Но вин ска фра зе о ло ги ја. Пи са ње при ка за 
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и ана ли за уче нич ких чла на ка из школ ског ли ста. Ред ре чи у ре че
ни ци (на од лом ци ма из књи жев ног тек ста – упо ре ди ти на ра тив ни 
и по ет ски текст): гра ма тич ки ни во (рас по ред еле ме на та) и сти ли
стич ки ни во. 

Пра во пи сне ве жбе: Пи са ње ре чи из стра них је зи ка. 
Уво ђе ње у на уч ни рад: Стил ске од ли ке и гра ма тич ка и пра во

пи сна ко рект ност (реч, ре че ни ца, па ра граф, стил и је зик). 
Два школ ска пи сме на за дат ка.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње) 

[Језик 50 ча со ва, Пра во пис 4 ча са, Је зик и је зич ка кул ту ра  
10 часова]

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I. СИН ТАК СА

Па де жни и пред ло шкопа де жни си стем и ње го ва упо тре ба. 
Основ не име нич ке, при дев ске и при ло шке вред но сти па де жних 
од но сно пред ло шкопа де жних кон струк ци ја. По ли ва лент ност па
де жа. Па де жна си но ни ми ја. Пред ло шки из ра зи.

Кон гру ен ци ја. Гра ма тич ка и се ман тич ка кон гу рен ци ја у ро ду 
и бро ју. Гра ма тич ка и се ман тич ка кон гу рен ци ја с пар ти тив ним и 
па у кал ним син таг ма ма. 

Си стем за ви сних пре ди кат ских ре че ни ца. Обе леж ја за ви сних 
пре ди кат ских ре че ни ца. Кон сти ту ент ске вред но сти за ви сних пре
ди кат ских ре че ни ца (име нич ке, при дев ске и при ло шке за ви сне ре
че ни це). Глав не вр сте за ви сних пре ди кат ских ре че ни ца: из рич не (са 
управ ним и не у прав ним го во ром), од но сне, ме сне, вре мен ске, узроч не, 
услов не, до пу сне, на мер не, по ред бе не и по сле дич не. Ве знич ки из ра зи. 

Си стем не за ви сних пре ди кат ских ре че ни ца. Обе леж ја не за
ви сних пре ди кат ских ре че ни ца. Глав не вр сте не за ви сних пре ди
кат ских ре че ни ца: оба ве штај не, упит не, за по вед не, жељ не и уз вич
не ре че ни це.

На по ред не (ко ор ди на тив не) кон струк ци је. По јам на по ред ног 
од но са (ме ђу не за ви сним пре ди кат ским ре че ни ца ма и ме ђу кон
сти ту ент ским је ди ни ца ма – за ви сним пре ди кат ским ре че ни ца ма, 
син таг ма ма, ре чи ма). Обе леж ја на по ред них од но са. Глав не вр сте 
на по ред них кон струк ци ја: са став не, ра став не, су прот не, ис кључ не, 
за кључ не и гра да ци о не.

Си стем гла гол ских об ли ка и ње го ва упо тре ба. Вре мен ска и 
мо дал на зна че ња лич них гла гол ских об ли ка (гла гол ских вре ме на 
и гла гол ских на чи на): пре зен та, пер фек та, кр њег пер фек та, аори
ста, им пер фек та, плу сквам пер фек та, фу ту ра пр вог, фу ту ра дру гог, 
по тен ци ја ла и им пе ра ти ва. Упо тре ба не лич них гла гол ских об ли
ка: ин фи ни ти ва, гла гол ског при ло га са да шњег, гла гол ског при ло га 
про шлог, рад ног гла гол ског при де ва, трп ног гла гол ског при де ва.

Рас по ре ђи ва ње син так сич ких је ди ни ца (основ ни пој мо ви).
Ин фор ма тив на ак ту а ли за ци ја ре че ни це и на чи ни ње ног обе

ле жа ва ња (основ ни пој мо ви). 
Ко му ни ка тив на ко хе зи ја. На чи ни ус по ста вља ња ве за ме ђу де

ло ви ма тек ста.
Спе ци јал ни ти по ви не за ви сних ре че ни ца. 

II. ПРА ВО ПИС

Ин тер пунк циј ски зна ци (за пе та, цр та, тач ка са за пе том, на
вод ни ци).

III. ЈЕ ЗИК И ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА 

Пи са но из ра жа ва ње–Ус по ста вља ње ве за ме ђу де ло ви ма тек
ста (у раз ли чи тим об ли ци ма пи сме ног из ра жа ва ња). Пи са ње лич не 
би о гра фи је. 

Син так сич кости ли стич ка ве жба – Сло же на ре че ни ца у уче
нич ком пи са ном из ра жа ва њу. 

Пра во пи сне ве жбе – Ко рек тор ска ве жба.
Уво ђе ње у на уч ни рад – Из ра да и ана ли за ма њих уче нич ких 

ис тра жи вач ких ра до ва из обла сти фи ло ло ги је и лин гви сти ке.
Два школ ска пи сме на за дат ка.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

За ви сно од раз ре да и са др жа ја, го ди шњи фонд ча со ва на ста ве 
овог пред ме тарас по ре ђен је та ко да је запод руч је је зикпред ви
ђе но око65%, а за је зич ку кул ту ру35% ча со ва.За сва ко под руч је 
ис ка зан је уку пан број ча со ва. У окви ру тог фон да пла ни ра ни са
др жа ји се об ра ђу ју на 70 од сто ча со ва, а оста лих 30 од сто ча со ва 
пред ви ђе но је за по на вља ње, утвр ђи ва ње, ве жба ње и си сте ма ти зо
ва ње са др жа ја про гра ма. 

Сви са др жа ји рас по ре ђе ни су по раз ре ди ма, под руч ји ма, 
обла сти ма и те ма ма уз при ме ну на че ла по ступ но сти и при ме ре но
сти уз ра сту, на уч но сти и вас пит но сти, као и уз ува жа ва ње фак то ра 
ко ре ла ци је и зна ча ја ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја1.

Под руч је језик об у хва та из у ча ва ње је зи ка као си сте ма, а 
угра ђе ни су и еле мен ти оп ште лин гви сти ке и пра во пи са.

Под руч је језичкакултура об у хва та об ли ке, вр сте и зах те ве 
у обла сти усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња. У овој обла сти пла ни
ра не су го вор не и пи сме не ве жбе, до ма ћи за да ци и пи сме ни за да ци 
(го ди шње), ко ји се по пра ви лу ра де ћи ри ли цом.

Ра ди што успе шни је ре а ли за ци је мно гих са др жа ја и ис пу
ње ња зах те ва про гра ма, нео п ход на је стал на са рад ња на став ни ка 
срп ског је зи ка с на став ни ци ма дру гих пред ме та, струч ним са рад
ни ци ма (школ ским би бли о те ка ромме ди ја те ка ром, пе да го гом, пси
хо ло гом), ор га ни ма шко ле (струч ним ве ћи ма), ро ди те љи ма, ло
кал ном за јед ни цом, про свет нопе да го шким слу жба ма, струч ним 
и оста лим ин сти ту ци ја ма (на род ном би бли о те ком, до мом кул ту ре, 
би о ско пом, ме ди ји ма).

Ква ли тет и трај ност зна ња, уме ња, ве шти на и ста во ва уче ни
ка умно го ме за ви се од прин ци па, об ли ка, ме то да и сред ста ва ко ји 
се ко ри сте у обра зов новас пит ном про це су. Због то га се са вре ме
на на ста ва срп ског је зи ка за сни ва на оства ри ва њу бит них за да та
ка и са др жа ја про гра ма уз по ја ча ну ми са о ну ак тив ност уче ни ка, 
по што ва ње и ува жа ва ње ди дак тич ких прин ци па (по себ но све сне 
ак тив но сти уче ни ка, на уч но сти, при ме ре но сти, по ступ но сти, си
сте ма тич но сти и очи глед но сти), као и аде кват ну при ме ну оних на
став них об ли ка, ме то да, по сту па ка и сред ста ва чи ју су вред ност 
утвр ди ле и по твр ди ле са вре ме на прак са и ме то ди ка на ста ве књи
жев но сти (пре све га: ра зни ви до ви ор га ни за ци је ра да и ко ри шће
ње ко му ни ка тив них, ло гич ких и струч них (спе ци јал них) ме то да 
при ме ре них са др жа ји ма об ра де и мо гућ но сти ма уче ни ка). Из бор 
од ре ђе них на став них об ли ка, ме то да, по сту па ка и сред ста ва усло
вљен је, пре све га, на став ним са др жа ји ма и ци ље ви ма (обра зов
ним, вас пит ним и функ ци о нал ним), ко је тре ба оства ри ти на јед ном 
ча су књи жев но сти.

Ре дов на на ста ва срп ског је зи ка из во ди се у спе ци ја ли зо ва ним 
учи о ни ца ма и ка би не ти ма за овај пред мет, ко ји тре ба да бу ду опре
мље ни у скла ду са нор ма ти ви ма за гим на зи је. Де ли мич но, она се 
ор га ни зу је и у дру гим школ ским про сто ри ја ма (би бли о те циме ди
ја те ци, чи та о ни ци, ауди о ви зу ел ној са ли и сл.).

У на ста ви срп ског је зи ка ко ри сте се одо бре ни уџ бе ни ци, при
руч ни ци и би бли о теч коин фор ма циј ска и ин фор ма тич ка гра ђа зна
чај на за оства ри ва ње за да та ка и са др жа ја про гра ма овог пред ме та, 
од но сно за си сте мат ско оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но ко
ри шће ње ра зних из во ра са зна ња у на ста ви и ван ње.

При ли ком оства ри ва ња про грам ских са др жа ја на став ник 
под сти че уче ни ке да оства ре пред ви ђе не стан дар де уче нич ких по
стиг ну ћа опи са не на основ ном, сред њем и на пред ном ни воу.
–––––––––––––
1 У окви ру ком пе тен ци је за це ло жи вот но уче ње уче ник:
 – уме да пла ни ра вре ме за уче ње и да ор га ни зу је про цес уче ња и упра вља њим;
 – ак тив но кон стру и ше зна ње; уоча ва струк ту ру гра ди ва, ак тив но се лек ту је по зна

то од не по зна тог, бит но од не бит ног; уме да ре зи ми ра и раз ра ђу је основ не иде је;
 – ефи ка сно ко ри сти раз ли чи те стра те ги је уче ња, при ла го ђа ва их при ро ди гра ди ва 

и ци ље ви ма уче ња;
 – по зна је раз ли чи те вр сте тек сто ва и уме да иза бе ре аде кват ну стра те ги ју чи та ња;
 – раз ли ку је чи ње ни це од ин тер пре та ци ја, ста во ва, ве ро ва ња и ми шље ња; пре

по зна је и про ду ку је ар гу мен та ци ју за од ре ђе ну те зу, раз ли ку је ар гу мен те пре ма 
сна зи и ре ле вант но сти;

 – уме да про це ни соп стве ну успе шност у уче њу; иден ти фи ку је те шко ће у уче њу 
и зна ка ко да их пре ва зи ђе. 
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А. СРП СКИ ЈЕ ЗИК

Про грам на ста ве је зи ка у фи ло ло шкој гим на зи ји кон ци пи ран је 
та ко да омо гу ћи уче ни ци ма сти ца ње зна ња о је зи ку као дру штве ној 
по ја ви и је зи ку као си сте му зна ко ва. Глав ни део тих са др жа ја об ра
ђу је се у сег мен ту општипојмовиојезику (на по чет ку про гра ма за 
пр ви раз ред), као и у увод ном де лу сег мен та књижевни (стандард
ни) језик(у пр вом раз ре ду) и сег мен ту језичкисистеминаукеко
јесењимебаве. Ин си сти ра ње на јед ном те о риј ски и ме то до ло шки 
ви шем ни воу из у ча ва ња је зич ких по ја ва да је но ви ква ли тет на ста
ви ко ја об у хва та и зна ња с ко ји ма су се уче ни ци сре та ли у основ ној 
шко ли. Ова оп шта зна ња, по ред сво је оп ште о бра зов не вред но сти и 
зна ча ја за олак ша ва ње и по бољ ша ва ње на ста ве срп ског је зи ка, тре ба 
да по слу же и лак шем са вла ђи ва њу гра ди ва из стра них је зи ка.

Део про гра ма књижевнијезик (пр ви и дру ги раз ред) ви ше
стру ко је зна ча јан. Ње го вом ре а ли за ци јом уче ни ци тре ба да до би ју 
зна ња и из гра де од го ва ра ју ће ста во ве о срп ском књи жев ном је зи ку, 
је зич кој по ли ти ци и то ле ран ци ји у Ср би ји и о зна ча ју књи жев но
је зич ке нор ме и је зич ке кул ту ре. Овај део про гра ма укљу чу је и са
др жа је о раз во ју књи жев них је зи ка на срп ском је зич ком под руч ју и 
по себ но о по стан ку и раз во ју мо дер ног срп ског књи жев ног је зи ка, 
што је зна чај но и за на ста ву књи жев но сти.

У сег мен ту про гра ма о ор га ни за ци ји и функ ци о ни са њу је зич
ког си сте ма не об ра ђу ју се са мо чи сто гра ма тич ки аспек ти је зич
ког си сте ма, већ се об у хва та ју и функ ци о нал ни аспек ти. За то су, 
из ме ђу оста лог, у син так су уне ти и еле мен ти лин гви сти ке тек ста 
и праг ма ти ке. По се бан је зна чај дат лек си ко ло ги ји (ко ја се на до ве
зу је на део о твор би ре чи), и то не са мо да би уче ни ци сте кли ви ше 
зна ња о реч нич ком бла гу сво га је зи ка не го и да би раз ви ли пра ви
лан од нос пре ма ра зним по ја ва ма у лек си ци.

При об ра ди свих са др жа ја про гра ма тре ба се на до ве зи ва ти на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли то ком прет ход ног шко ло ва ња. Ме ђу
тим, то не тре ба да бу де про сто об на вља ње и утвр ђи ва ње ра ни је 
сте че них зна ња не го сти ца ње це ло ви те сли ке о ма тер њем је зи ку и 
је дан ква ли та тив но ви ши при ступ про у ча ва њу је зич ке ор га ни за ци
је и за ко ни то сти је зи ка.

На ста ва је зи ка се мо ра по ве за ти и са на ста вом је зич ке кул ту
ре. Ти ме ће лин гви стич ка зна ња (о ак це нат ском си сте му, твор би 
ре чи, лек си ко ло ги ји, син так си итд.), као и про у ча ва ње пра во пи са, 
до при не ти да уче ни ци бо ље и пот пу ни је усво је књи жев ноје зич ку 
нор му и да по бољ ша ју сво је из ра жај не спо соб но сти.

Про грам ски са др жа ји ускла ђе ни су са спе ци фич ним ком пе
тен ци ја ма у обла сти Је зик, на ве де ним у до ку мен ту Општистан
дардипостигнућазакрајопштегсредњегобразовањаисред
његстручногобразовањауделуопштеобразовнихпредмета.

Наосновномнивоуученик:

Има основ на зна ња о то ме шта је је зик уоп ште и ко је функ
ци је има; по шту је свој је зик и по шту је дру ге је зи ке. Зна основ не 
по дат ке о ди ја лек ти ма срп ског је зи ка и о ди ја ле кат ској осно ви 
књи жев ног је зи ка; под јед на ко це ни екав ски и ије кав ски из го вор 
као рав но прав не из го во ре срп ског књи жев ног је зи ка; има основ
на зна ња о раз во ју књи жев ног је зи ка, пи сма и пра во пи са код Ср
ба. Има основ на зна ња о гла со ви ма срп ског је зи ка; по зна је вр сте и 
под вр сте ре чи, при ме њу је је зич ку нор му у ве зи са об ли ци ма ре чи 
и у ве зи са њи хо вим гра ђе њем; пра вил но скла па ре че ни цу и уме да 
ана ли зи ра ре че ни це гра ђе не по основ ним мо де ли ма. Има основ на 
зна ња о зна че њу ре чи; по зна је нај ва жни је реч ни ке срп ског је зи ка 
и уме да их ко ри сти. Уме да из но си вла сти те ста во ве го во ре ћи ја
сно и теч но, по шту ју ћи књи жев ноје зич ку нор му и пра ви ла уч ти
во сти; има кул ту ру слу ша ња ту ђег из ла га ња. Овла дао је склад ним 
пи са њем јед но став ни јих фор ми и основ них жан ро ва (пи смо, би о
гра фи ја, мол ба, жал ба, зах тев, ПП пре зен та ци ја и сл.), ко ри сте ћи 
ком пе тент но оба пи сма, да ју ћи пред ност ћи ри ли ци и при ме њу ју ћи 
основ на пра ви ла је зич ке нор ме. На кра ју шко ло ва ња са ста вља ма
тур ски рад по шту ју ћи пра ви ла из ра де струч ног ра да.

Насредњемнивоуученик:

Има ши ра зна ња о је зи ку уоп ште и основ на зна ња о је зи ци ма 
у све ту, њи хо вој ме ђу соб ној срод но сти и ти по ви ма. Зна основ не 

осо би не ди ја ле ка та срп ског је зи ка и основ на пра ви ла екав ског и 
ије кав ског из го во ра. Има ши ра зна ња о гла со ви ма срп ског је зи ка; 
зна пра ви ла о на гла ша ва њу ре чи и раз ли ку је књи жев ни од не књи
жев ног ак цен та; има ши ра зна ња о вр ста ма и под вр ста ма ре чи, њи
хо вим об ли ци ма и на чи ни ма њи хо вог гра ђе ња; по зна је вр сте ре че
ни ца и ана ли зи ра ре че ни це гра ђе не по раз ли чи тим мо де ли ма. Има 
бо гат реч ник и уме да упо тре би од го ва ра ју ћу реч у скла ду са при
ли ком; усме рен је ка бо га ће њу соп стве ног реч ни ка. Из ра жај но чи
та и не гу је соп стве ни го вор. Са ста вља сло же ни је пи са не тек сто ве 
о раз ли чи тим те ма ма по шту ју ћи је зич ку нор му. Ко ри сти струч ну 
ли те ра ту ру и пи ше склад но из ве штај и ре фе рат.

Нанапредномнивоуученик:

Има де таљ ни ја зна ња о је зи ку уоп ште и де таљ ни ја зна ња о 
гра ма ти ци срп ског је зи ка (ак цен ти ма, са ста ву ре чи, зна че њу па де
жа и гла гол ских об ли ка, струк ту ри ре че ни це); по зна је струк ту ру 
реч нич ког члан ка. Го во ри о ода бра ним те ма ма као вешт го вор ник; 
па жљи во слу ша и про це њу је вер бал ну и не вер бал ну ре ак ци ју свог 
са го вор ни ка и то ме при ла го ђа ва свој го вор. Склад но пи ше есеј, 
струч ни текст и но вин ски чла нак до след но при ме њу ју ћи књи жев
ноје зич ку нор му.

Б. ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Ве жбе у усме ном из ра жа ва њу тре ба да да ју од ре ђе ни сте пен 
пра вил не ар ти ку ла ци је, дик ци је, ин то на ци је, рит ма и тем па у чи та
њу и ка зи ва њу лир ског, еп ског и драм ског тек ста. Оне се, по пра ви
лу, ре а ли зу ју у то ку об ра де књи жев ног тек ста на тај на чин што ће 
на став ник, ди рект но, сво јим чи та њем и го во ре њем, или уз по моћ 
звуч них за пи са из во ђе ња књи жев но у мет нич ких тек сто ва, ана ли зи
ра ти од го ва ра ју ће еле мен те пра вил ног усме ног из ра жа ва ња ка ко 
би их уче ни ци уочи ли. Сте че не спо соб но сти се да ље уве жба ва ју 
раз ли чи тим об ли ци ма усме ног из ра жа ва ња (из ве шта ва ње, ди ску
си ја, ре фе ри са ње и др.). 

У пр вом раз ре ду (де ли мич но и у дру гом) упут но је да на став
ник уче ни ци ма де мон стри ра ме то до ло ги ју из ра де пи сме ног са ста
ва. У том сми слу ко ри сно је ком би но ва ти ин дук ци ју и де дук ци ју. 
На ода бра ном узор ку (ди ску си ја, из ве штај и др.) ана ли зи ра се ком
по зи ци ја за дат ка, функ ци ја одељ ка и оста ли бит ни еле мен ти (при
ме ре ност сти ла, пра во пи сна и је зич ка ко рект ност и сл.). 

И ди фе рен ци ра ње функ ци о нал них сти ло ва ва ља оба вља ти на 
узор ци ма ко је је на став ник ода брао. Да би уче ник био оспо со бљен 
да свој је зик и на чин из ра жа ва ња по де си вр сти пи сме ног са ста ва 
(из ла га ња), тре ба да на пи ше кон кре тан са став (при пре ми из ла га
ње). Ве жбе ове вр сте тре ба по на вља ти све док сва ки уче ник не бу
де оспо со бљен да се слу жи од ре ђе ним об ли ци ма из ра жа ва ња. Да 
би се по сти гао ве ћи на став ни учи нак, ко ри сно је на ћи нео п ход ну 
пси хо ло шку мо ти ва ци ју. Због то га уче ни ке тре ба оба ве сти ти не 
са мо о ко нач ном ци љу ко ји се же ли по сти ћи од ре ђе ним си сте мом 
ве жба ња не го и о свр сис ход но сти по је ди них пар ци јал них ве жба
ња ко ја чи не ин те грал ну це ли ну. Та ко, на при мер, ако су уче ни ци 
оба ве ште ни да ће сле де ћи пи сме ни за да так би ти у фор ми рас пра
ве или при ка за, он да и кон крет не ве жбе тре ба да бу ду под ре ђе не 
том ци љу. На став ник ће на ода бра ном мо де лу кон крет ног об ли ка 
из ра жа ва ња по ка за ти ње го ве бит не ка рак те ри сти ке, под ра зу ме ва
ју ћи ту и при ме ре ност је зи ка и сти ла. По сле то га уче ни ци у фор ми 
до ма ћег за дат ка тре ба да по ку ша ју да са мо стал но на пи шу са став 
од ре ђе не вр сте. Чи та њем и ко мен та ри са њем до ма ћих за да та ка уче
ни ци се да ље оспо со бља ва ју у пи сме ном из ра жа ва њу и овла да ва
њу од ре ђе ним вр ста ма са ста ва. Кад је на став ник сте као ути сак да 
су сви уче ни ци ре ла тив но овла да ли од ре ђе ном вр стом пи сме ног 
из ра жа ва ња, утвр ђу је час из ра де школ ског пи сме ног за дат ка. Ре
зул та ти та квог по ступ ка по ка зу ју се у школ ском пи сме ном за дат
ку, па се на осно ву њих пла ни ра да љи рад на уса вр ша ва њу је зич ке 
кул ту ре уче ни ка. Ако ви ше уче ни ка не по стиг не од ре ђе ни успех, 
цео се про цес по на вља (пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње ве ћег бро ја 
кра ћих пи сме них ве жби с пре ци зно од ре ђе ним ци ље ви ма).

То ком на став не го ди не уче ни ци ма тре ба да ти пи сме не за дат
ке (у скла ду са об ли ци ма и вр ста ма на ве де ним у про гра му). По 
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пра ви лу, на став ник је оба ве зан да пре гле да и ана ли зи ра за дат ке 
свих уче ни ка. Ода бра ни за да ци (не са мо нај у спе шни ји) чи та ју се 
и ко мен та ри шу на ча су (де лу ча са). По ред пи сме них, у скла ду са 
зах те ви ма про гра ма, на став ник да је уче ни ци ма и дру ге вр сте кон
крет них до ма ћих за да та ка (усме них, прак тич них – при ме ре них мо
гућ но сти ма уче ни ка и њи хо вој оп те ре ће но сти ра зним оба ве за ма).

Из ра да школ ског пи сме ног за дат ка по пра ви лу тра је је дан 
час. Кад то по је ди ни об ли ци пи сме ног из ра жа ва ња из и ску ју, из ра
да за да та ка мо же тра ја ти и ду же од јед ног ча са.

КЊИЖЕВНОСТ

Циљизадаци

Циљ на ста ве књи жев но сти је сте про ши ри ва ње и про ду бљи
ва ње зна ња из обла сти срп ске и свет ске књи жев но сти, раз ви ја ње 
љу ба ви пре ма књи зи и чи та њу, раз у ме ва ње лек ти ре и се кун дар не 
ли те ра ту ре и кри тич ко про ми шља ње о про чи та ним тек сто ви ма; 
раз ви ја ње уче нич ког реч ни ка при чи та њу, до жи вља ва њу и ту ма че
њу књи жев них де ла; ко ри шће ње чи та ња ра ди бо љег раз у ме ва ња 
људ ске при ро де и све та око нас; утвр ђи ва ње чи та лач ких на ви ка, 
сти ца ње на ви ке и по тре бе уче ни ка да раз ви ја го вор ну и чи та лач ку 
кул ту ру, ка ко ра ди соп стве ног уса вр ша ва ња та ко и ра ди очу ва ња 
на ци о нал них кул тур них вред но сти.

За да ци на ста ве књи жев но сти су да уче ни ци:
– овла да ју зна њи ма о срп ском књи жев ном је зи ку, стек ну ве

шти не, уме ња и спо соб но сти ње го вог ко ри шће ња у оп ште њу са 
дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа ва њу, при ли ком уче ња, 
обра зо ва ња и ин те лек ту ал ног раз во ја;

– упо зна ју ре пре зен та тив на де ла срп ске књи жев не ба шти не и 
де ла оп ште књи жев но сти, њи хо ве ауто ре, по ет ске и естет ске вред
но сти ода бра них књи жев но у мет нич ких тек сто ва;

– усво је функ ци о нал на зна ња из те о ри је и исто ри је књи жев
но сти ка ко би бо ље раз у ме ли и успе шни је про у ча ва ли књи жев не 
по ја ве и тек сто ве; 

– раз ви ју и не гу ју чи та лач ке ком пе тен ци је и ин тер пре та циј
ске ве шти не по сред ством ко јих ће се упо зна ва ти са ре пре зен та тив
ним књи жев ним де ли ма из исто ри је срп ске и оп ште књи жев но сти, 
чи та ти их и ту ма чи ти у до жи вљај ној и ис тра жи вач кој уло зи;

– раз ви ју ли те рар не афи ни те те и ста са ју у чи та о це ра фи ни ра
ног естет ског уку са ко ји ће уме ти да на ис тра жи вач ки, ства ра лач ки 
и ак ти ван на чин чи та ју књи жев на де ла свих жан ро ва, вред ну ју их, 
го во ре о њи ма и по во дом њих;

– раз ви ја ју кре а тив ност и не гу ју ства ра лач ки и ис тра жи вач ки 
дух у про це су уче ња и у при ме ни сте че них зна ња;

– ускла ђе но са уз ра стом и спо соб но сти ма, раз ви ја ју зна ња, 
вас пит не вред но сти и функ ци о нал не ве шти не ко је ће мо ћи да ко
ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал ном ра ду и у сва ко днев
ном жи во ту;

– раз ви ју ме то дич ност и при ме не ме то дич ке по ступ ке при ли
ком овла да ва ња сло же ним и обим ним зна њи ма;

– усво је ху ма ни стич ке ста во ве, уве ре ња и си стем вред но сти;
– оспо со бе се за по у зда но мо рал но про су ђи ва ње, опре де љи

ва ње за до бро и осу ду на сил ни штва и не чо ве штва, од ба ци ва ње 
свих ви до ва агре сив ног и асо ци јал ног по на ша ња и раз ви ја ње са
мо све сти и лич не од го вор но сти;

– под сти чу на са о се ћа ње са бли жњи ма и од го вор ност пре ма 
дру гом;

– раз ви ју вр ли не раз бо ри то сти и рав но те же и му дро сти:
– раз ви ју лич ни и на ци о нал ни иден ти тет и осе ћа ње при пад

но сти др жа ви Ср би ји;
– раз ви ју по што ва ње пре ма ма тер њем је зи ку, не гу ју срп ски 

је зик, тра ди ци ју и кул ту ру срп ског на ро да, на ци о нал них ма њи на, 
ет нич ких за јед ни ца и дру гих на ро да;

– усво је вред но сне ста во ве ко ји ма се чу ва на ци о нал на и свет
ска кул тур на ба шти на;

– раз у ме ју и при хва та ју жи вот у мул ти кул ту рал ном дру штву;
– раз ви ја ју по што ва ње рав но прав но сти, то ле ран ци ју и ува жа

ва ње раз ли чи то сти.

ПРВИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

A. КЊИ ЖЕВ НОСТ

I. УВОД У ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА

Природаисмисаокњижевности (оп шти пој мо ви)

Умет ност: по јам, вр сте и на ста нак; умет нич ко и на уч но из ра
жа ва ње. 

По јам књи жев но сти; књи жев ност као умет ност; књи жев ност 
и дру ге умет но сти;књи жев ност и срод ни тер ми ни: ли те ра ту ра, бе
ле три сти ка, пе сни штво, по е зи ја; по јам књи жев ног де ла.

По де ла књи жев но сти:на род на (усме на) књи жев ност и умет
нич ка (пи са на) књи жев ност;стих и про за; по јам жан ра и жан ров ска 
по де ла – ро до ви и вр сте; нај ва жни је лир ске, еп ске и драм ске вр сте.

Про у ча ва ње књи жев но сти: на у ка о књи жев но сти – по јам, 
спе ци фич но сти, основ не ди сци пли не:исто ри ја књи жев но сти,те
о ри ја књи жев но сти, књи жев на кри ти ка; уже на уч не ди сци пли не: 
сти ли сти ка и вер си фи ка ци ја; срод не ди сци пли не: есте ти ка, фи ло
ло ги ја, лин гви сти ка.

Књи жев ност и дру штво: дру штве на уло га књи жев но сти; два 
основ на ста но ви шта о уло зи књи жев но сти у дру штву – ан га жо ва
на књи жев ност и „умет ност ра ди умет но сти”; књи жев ност, је зик, 
исто ри ја и кул ту ра на ро да.

Структуракњижевногдела

По јам струк ту ре; по јам тек ста; текст и кон текст; књи жев
но де ло као је зич ка струк ту ра ви шег ре да – сло је ви та струк ту ра 
књи жев ног де ла; је зик књи жев но у мет нич ког де ла; пој мов но раз
гра ни че ње – је зик књи жев но сти и књи жев ни (стан дард ни) је зик; 
бу квал но и пре не се но зна че ње; по јам умет нич ког по ступ ка.

Основ ни пој мо ви у про у ча ва њу струк ту ре књи жев ног де ла: 
те ма, мо ти ви, фа бу ла, си же, лик, ком по зи ци ја, иде ја, по ру ка. 

По јам ком по зи ци је у лир ском, еп ском и драм ском де лу; ком
по зи ци о номо тив ски склад: је дин ство мо ти ва – ди на мич ки, ста
тич ки, ве зив ни, сло бод ни, лу та ју ћи и ин тер на ци о нал ни мо ти ви; 
лајт мо тив; по јам ва ри ја на те у усме ним тво ре ви на ма. 

Лик, ју нак, ка рак тер, тип (тип ски лик); глав ни и спо ред ни ли
ко ви; мо ти ва ци ја; умет нич ки по ступ ци у про це су ства ра ња ли ка; 
ка рак те ри за ци ја, ви до ви ка рак те ри за ци је; функ ци ја и зна че ње ли ка.

Аутор,дело,читалац

На чин при ма ња (ре цеп ци је) књи жев ног де ла – чул но, емо
тив но и ра зум ско у при ма њу умет нич ког де ла; ин тер ак ци ја пи сац
де лочи та лац; књи жев но де ло као „отво ре на” струк ту ра; сми сао 
књи жев но у мет нич ког де ла; умет нич ки до жи вљај; ми сли, иде је и 
по ру ке у књи жев ном де лу; раз у ме ва ње, ана ли за (ин тер пре та ци ја) 
и ту ма че ње књи жев ног де ла.

Техникаистраживањакњижевноуметничкогдела

Књи жев но де ло и ли те ра ту ра о де лу – при мар ни из во ри (књи
жев но де ло), се кун дар ни из во ри (ли те ра ту ра о де лу); тех ни ка чи
та ња књи жев ног де ла; из бор и рас по ред при ку пље них по да та ка; 
тех ни ка из ра де ис тра жи вач ког ра да (са ста ва, есе ја); основ ни кри
те ри ју ми из ра де са ста ва/есе ја: по ступ ност, ло гич ност, ја сност из
ла га ња, ком по зи циј ски склад; основ ни пој мо ви: на уч на апа ра ту ра; 
ци тат и тех ни ка ци ти ра ња, фу сно та, би бли о гра фи ја; ка та лог (вр сте 
и на чин ко ри шће ња); на во ђе ње књи жев них де ла и сту ди ја, из ра да 
са мо стал ног пи сме ног ра да (есе ја) уче ни ка. 

Де ла за об ра ду:
„Ли је пи Иве” – лир ска на род на пе сма
Ду шко Ра до вић: „Здра ви ца”, Ми лош Цр њан ски: „Траг” – 

умет нич ка лир ска пе сма
„Ба но вић Стра хи ња” – еп ска на род на пе сма
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„Ха са на ги ни ца” – на род на ба ла да
„Зми ја мла до же ња” – на род на бај ка 
Ла за Ла за ре вић: „Пр ви пут с оцем на ју тре ње” – при по вет ка 
Ан тон П. Че хов: „Ту га” – но ве ла 
Дра го слав Ми ха и ло вић: Кадсуцветалетикве – ро ман 
Со фо кле: Антигона – тра ге ди ја
Иво Ан дрић: „О при чи и при ча њу” (бе се да при ли ком до де ле 

Но бе ло ве на гра де)

II.КЊИ ЖЕВ НОСТ СТА РОГ ВЕ КА

Основ не ин фор ма ци је о раз во ју, вр ста ма, те ма ти ци и осо бе
но сти ма књи жев но сти ста рог ве ка.

 ЕпоГилгамешу
Хо мер: Илијада– I (Ку га. Гњев), од ло мак из VI пе ва ња (Хек

тор се са ста је са Ан дро ма хом), XXII (По ги би ја Хек то ро ва), XXIV 
(От куп Хек то ра)

Би бли ја, Ста ри за вет – По ста ње: „Ле ген ду о по то пу” (Пр ва 
књи га Мој си је ва, гл. 69)

Би бли ја, Ста ри за вет: „Пе сма над пе сма ма” (од лом ци); „Књи
га о Јо ву”(од лом ци)

Би бли ја, Но ви за вет: „Бе се да на Го ри” (Јев. Ма теј 57. гла ва); 
„Стра да ње и вас кр се ње Хри сто во” (Јев. Ма теј 2728. гла ва)

Мит и ми то ло ги ја. Нај зна чај ни ји ми то ви и ле ген де ста рог ве
ка. Би блиј ски (нпр. ства ра ње све та и чо ве ка, чо век у ра ју, пр во род
ни грех и про гон ство, Ка ин и Авељ, Ва ви лон ска ку ла); ста ро грч ки 
и рим ски (нпр. Про ме теј, Пан до ра, Си зиф, Тан тал, Ор феј и Еури
ди ка, Де дал и Икар, Те зеј и Ми но та ур, ла ви ринт, злат но ру но, ја бу
ка раз до ра; Ро мул и Рем, Ене ја). 

Жан ро ви ан тич ке и би блиј ске ли ри ке: ме ли ка(Сап фа: Химна
Афродити),еле ги ја (Ови ди је: „Пи смо Ари јад не Те зе ју”, од ло мак, 
Хероине), епи грам(Мар ци јал);пса лам (Псалми Давидови, пе де се
ти пса лам), хим на („Хим на љу ба ви” из „Пр ве по сла ни це Св. ап. 
Па вла Ко рин ћа ни ма” – оде љак 13).

III. СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ

По јам, тра ја ње, глав не од ли ке, жан ро ви и пред став ни ци сред
њо ве ков не књи жев но сти у европ ској и срп ској књи жев но сти; ви
зан тиј ско на сле ђе у срп ској књи жев но сти сред њег ве ка. 

По че ци сло вен ске пи сме но сти; зна чај ра да Ме то ди ја и Ћи ри
ла и њи хо вих уче ни ка; Ми ро сла вље во је ван ђе ље (За пи си Гли го ри
ја Ди ја ка).

Глав не вр сте сред њо ве ков не књи жев но сти: жи ти је, цр кве на 
по е зи ја, слу жба, по хва ла, сло во; апо кри фи; ме ђу соб не ве зе и ути
ца ји пи са не и усме не књи жев но сти.

Па нон ске ле ген де: ЖитијеСв.Ћирила – од ло мак („Рас пра ва 
са тро је зич ни ци ма”)

Цр но ри зац Хра бар: „Сло во о пи сме ни ма”
Св. Са ва: ЖитијеСветогСимеона
Те о до си је: ЖитијеСветогСаве (од лом ци: Бег у Све ту Го ру; 

епи зо да о Стре зу, пре нос Са ви них мо шти ју из Бу гар ске)
Је фи ми ја: ПохвалакнезуЛазару
Де спот Сте фан Ла за ре вић: Словољубве
Кон стан тин Фи ло зоф: из ЖитијадеспотаСтефанаЛазаре

вића (о смр ти Мар ка Кра ље ви ћа, о Ко сов ској би ци)
Срп ска сред њо ве ков на по е зи ја – Све ти Са ва, „Слу жба Све

том Си ме о ну” (од ло мак)
Из бор из усме не тра ди ци је о Све том Са ви (пе сма „Све ти Са

ва”и из бор ле ген дар них при ча и пре да ња)
Апо криф на књи жев ност (фа кул та тив но, са др жа ји по из бо ру 

на став ни ка)

IV. НА РОД НА (УСМЕ НА) КЊИ ЖЕВ НОСТ

При ро да на род не књи жев но сти. Ње на уло га у усме ној кул ту
ри. Од ли ке и свој ства на род не књи жев но сти: пе вач, ка зи вач; фор
му ла, фор му ла тив ност, ва ри јан та, син кре ти зам, ани ми зам, ани ма
ти зам, ма гиј ски на чин ми шље ња; про цес на ста ја ња и об ли ко ва ња 
усме них тво ре ви на; дру штве на уло га усме не књи жев но сти; ко лек
тив и по је ди нац у усме ној тво ре ви ни. Кла си фи ка ци ја књи жев них 
вр ста на род не књи жев но сти. Струк ту ра на род не бај ке.

На род на ли ри ка: од ли ке и вр сте; из бор ре пре зен та тив них де ла:
„Ви ла зи да град”; „Па ун па се”; „Дра ги и не дра ги”; „Во је вао бе ли Ви
де”; „Од би се гра на од јор го ва на”, „Зао го спо дар”; „Игли че вен че”...

На род на епи ка: про зне и пе снич ке вр сте; еп (спев) и еп ска пе сма; 
де се те рач ке пе сме и бу гар шти це (при мер бу гар шти це: МаркоКраље
вићибратмуАндријаш); те мат ски кру го ви еп ске по е зи је; при ро да еп
ског ју на ка; на род на про за: по де ла, вр сте; му шка и жен ска при по вет ка.

На род на епи ка – де ла за об ра ду: 
„Урош и Мр њав че ви ћи”
„Ко ма ди од раз лич ни јех ко сов ски јех пје са ма”
„Ко сов ка Дје вој ка”
„Мар ко пи је уз Ра ма зан ви но” 
„Ди о ба Јак ши ћа” 
„Роп ство Јан ко вић Сто ја на”
„Ста ри Ву ја дин”
„По че так бу не про тив да хи ја”
„Бој на Ми ша ру”
Еп сколир ске вр сте: 
„Же нид ба Ми ли ћа Бар јак та ра”
На род не при по вет ке: 
„Ђа во и ње гов ше грт” 
„Де вој ка бр жа од ко ња” (об ра ди ти као при мер хи брид ног 

жан ра из ме ђу бај ке и де мо но ло шког пре да ња, при мер ме ђу жан
ров ске про ход но сти).

Из бор крат ких фол клор них фор ми (за го нет ка, по сло ви ца, пи
та ли ца).

V. ХУ МА НИ ЗАМ И РЕ НЕ САН СА 

Ху ма ни зам и ре не сан са – по јам, од ли ке, тра ја ње; дух ре не
сан се; од нос пре ма ан ти ци и сред њем ве ку; жан ро ви, пред став ни
ци, исто риј ски окви ри. Ре не сан са у Ду бров ни ку и дру гим при мор
ским гра до ви ма.

Фран че ско Пе трар ка: Канцонијер (из бор)
Дан те Али ги је ри, „Па као”: пе ва ња I–III (Вра та Па кла, пре

двор је, Ахе ронт, Ха рон), V (Па о ло и Фран че ска) и XXXII–XXXIV 
(де ве ти круг Па кла)

Ђо ва ни Бо ка чо: Декамерон – оквир на но ве ла (увод – Ку га у 
Фи рен ци), дан пр ви, пр ва и дру га но ве ла (о Ћа па ле ту; о Је вре ји ну 
ко ји је по стао хри шћа нин); тре ћи дан, че твр та но ве ла („Дон Фе
ли че и брат Пу чо”); дан пе ти, при ча де ве та (но ве ла о Фе де ри гу и 
мо на Ђо ва ни).

Сер ван тес, ДонКихот(пр ва књи га)
Ви љем Шек спир, РомеоиЈулија
Ши шко Мен че тић, „Пр ви по глед”
Џо ре Др жић: „Гор чи је жа ло сти је су ли гди ко му”
Ма рин Др жић: НовелаодСтанца;Дундо Ма ро је (од лом ци)

VI. БА РОК 

По е тич ке од ли ке, од нос пре ма ре не сан си; ба рок ни стил; ва
ри јан те ба ро ка и пред став ни ци у европ ској књи жев но сти; ре фор
ма ци ја и про ти вре фор ма ци ја; ба рок не тен ден ци је у срп ској књи
жев но сти.

Иван Гун ду лић, Осман (од ло мак из I и VI II пе ва ња)

VII. КЛА СИ ЦИ ЗАМ

Од ли ке, пред став ни ци, исто риј ски окви ри у европ ској и на
шој књи жев но сти; по јам кла сич ног; кла сич но и ро ман тич но, кла
си ци зам и ро ман ти зам; од нос пре ма ан ти ци; кла си ци стич ко схва
та ње жан ро ва и пра ви ла у књи жев но сти.

Ни ко ла Бо а ло, Песничкауметност (од лом ци)
Мо ли јер, Тврдица

VI II. ДО ДАТ НИ ИЗ БОР

Ес хил,ОкованиПрометеј
Пла ут, Аулуларија
Из бор из сред њо ве ков не ли ри ке: Ро ман Ме лод („Бо жић ни 

кон дак” − од лом ци); Ди ми три је Кан та ку зин („Не до ку чи вост је 
ода свуд”) 

Да ни ло Киш, Ранијади
(Об ра ди ти нај ма ње два де ла из по ну ђе ног из бо ра.)
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IX. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

При ли ком об ра де на ве де них де ла по на вља ју се, про ши ру ју, 
усва ја ју и си сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Лирика: од ли ке лир ске књи жев но сти; лир ска и лир скоеп ска 
пе сма; ба ла да, ро ман са; вр сте лир ске по е зи је – те мат ски прин цип: 
љу бав не, де скрип тив не, па три от ске, ре флек сив не...; кла сич не лир
ске вр сте: ди ти рамб, иди ла, хим на, псалм; лир ски су бје кат.

Епика: од ли ке еп ске књи жев но сти; по де ла еп ске књи жев но
сти: еп (спев, епо пе ја), еп ска пе сма; еп ски ју нак; при по вет ка, но ве
ла, ро ман (ви те шки и пи кар ски ро ман); мит, ле ген да, пре да ње, бај
ка, при ча; на ра ци ја (при по ве да ње) – у пр вом (јафор ма), дру гом, 
тре ћем ли цу; опи си ва ње (де скрип ци ја) – пор трет, пеј заж, екс те ри
јер, ен те ри јер; ди ја лог, мо но лог, уну тра шњи мо но лог, до жи вље ни 
го вор; на ра тор (при по ве дач) – објек тив ни, су бјек тив ни, по у зда ни, 
не по у зда ни, све зна ју ћи; ре тро спек тив но и хро но ло шко при по ве да
ње; ре тар да ци ја, ан ти ци па ци ја, еп ска ши ри на, епи зо да, ди гре си ја.

Драма (драм ска књи жев ност): од ли ке драм ске књи жев но сти. 
По де ла драм ске књи жев но сти: тра ге ди ја, ко ме ди ја, дра ма у ужем 
сми слу; драм ски су коб; по зо ри ште; ан тич ка дра ма; ди да ска ли ја 
(ре мар ка); мо но лог, ди ја лог, по ли лог; чи но ви, сце не и по ја ве; драм
ска је дин ства; про лог, епи лог, епи зо да; тра ге ди ја; тра гич ки су коб; 
тра гич ка кри ви ца; тра гич ки ју нак, про та го нист, ан та го нист; ета пе 
раз во ја драм ске рад ње; ка тар за; ко ме ди ја; вр сте ко ме ди је: ко ме ди ја 
ка рак те ра, на ра ви (дру штва) и си ту а ци је (ин три ге); сommedia dell’ 
ar te; еру дит на ко ме ди ја; фар са; ко ми ка, сме шно и ко мич но; вр сте 
ко ми ке: вер бал на, ге стов на, си ту а ци о на ко ми ка.

Дра ма и по зо ри ште; ре жи ја; сце но гра фи ја; сцен ски апа рат.
Версификација/метрика: ри там; стих, ве за ни и сло бод ни 

стих; вр сте сти ха: де се те рац, еп ски де се те рац, лир ски де се те рац 
(си ме трич ни де се те рац), алек сан дри нац; акро стих, ак це нат ска 
це ли на, еуфо ни ја, стро фа, вр сте стро фа: ди стих, тер цет; ка трен, 
квин та, ок та ва; ри ма, вр сте ри ме – об гр ље на, па ра лел на, укр ште
на, на го ми ла на, му шка, жен ска, уну тра шња; сто па, ме тар, хек са ме
тар, оп ко ра че ње, це зу ра; со нет, тер ци на, кан цо на, кан цо ни јер.

Стилистика:по јамсти ла; стил ске фи гу ре – по јам и на че ла по
де ле; але го ри ја, али те ра ци ја, алу зи ја, ан ти кли макс, асо нан ца, апо
стро фа, асин де тон, по ли син де тон, гра да ци ја, епи тет, стал ни епи
тет, елип са, еуфе ми зам, ин вер зи ја, ин во ка ци ја, иро ни ја, сар ка зам, 
кон траст (ан ти те за), сло вен ска ан ти те за, ком па ра ци ја (по ре ђе ње), 
ме та фо ра, ме то ни ми ја, оно ма то пе ја, пер со ни фи ка ци ја, пе ри фра за, 
ре тор ско пи та ње, сим бол, та у то ло ги ја, хи пер бо ла, лир ски па ра ле
ли зми – ана фо ра, епи фо ра, сим пло ха, ана ди пло за (па ли ло ги ја).

Осталипојмови:ан ти ка; хо мер ско пи та ње; ин во ка ци ја; ми ме
зис; је ван ђе ље; бе се да; па ра бо ла; жи ти је (ха ги о гра фи ја), би о гра фи ја, 
по хва ла, сло во, плач; хро ни ка, по сла ни ца (епи сто ла); по ве ља; апо кри
фи; ко декс, ти пик, но мо ка нон; стећ ци; то пос; ци тат, фу сно та, на уч
ни апа рат; па ро ди ја; ма ни ри зам, па тос, па те ти ка, ме ло дра ма, са ти ра. 
Ху ма ни зам, ре не сан са, пе трар ки зам, ба рок, кла си ци зам; ан га жо ва на 
књи жев ност, бе ле три сти ка, умет ност ра ди умет но сти, син кре ти зам.

Б. ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Го вор не ве жбе (уз пред ви ђе не са др жа је из књи жев них де ла). 
Уве жба ва ње ве шти не го во ра о књи жев ном де лу, кул ту ри уоп ште, 
сми слу и кон тек сту књи жев но сти. Раз ви ја ње кул ту ре слу ша ња и 
ар гу мен то ва ња у де ба ти.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су). Осно ви 
ме то до ло ги је из ра де пи сме ног за дат ка.

Раз ли ко ва ње и пра вил но ко ри шће ње функ ци о нал них сти ло ва.
Че ти ри пи сме на за дат ка.

ДРУГИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ

I. ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (РА ЦИ О НА ЛИ ЗАМ) 

Про све ти тељ ство – ре фор ма тор ски по крет у Евро пи: култ ра
зу ма, про гре са, при род ног пра ва, осе ћај но сти; вер ска то ле ран ци ја. 

Ге о по ли тич ки и ду хов ни окви ри срп ског на ро да (Ве ли ка се о ба Ср
ба). Из ме ђу сред њо ве ков них и мо дер них по ја ва у књи жев но сти.

Књи жев ност епо хе про све ти тељ ства (сен ти мен та ли зам, кла
си ци зам). 

Ве ли ка се о ба 1690. и њен кул тур но и сто риј ски зна чај. Сент 
Ан дре ја – цен тар срп ске кул ту ре у 18. ве ку. Ба рок не тен ден ци је у 
срп ској књи жев но сти. 

Ар се ни је Чар но је вић: „Мо ли тва за спа лом Го спо ду”
Г. Ст. Вен цло вић: Црнибивоусрцу (из бор)
З. Ор фе лин:ПлачСербији
До си теј Об ра до вић: „Пи смо Ха ра лам пи ју”,Животиприкљу

ченија (пр ви део)
Јо ван Сте ри ја По по вић, Тврдица,Даворје–„Чо век” (од ло мак)

II. РО МАН ТИ ЗАМ

Ро ман ти зам у Евро пи и код нас (по јам, осо бе но сти, зна чај, 
глав ни пред став ни ци). Ро ман ти зам – ро ман тич но. По е ти ка ро ман
ти зма: од нос пре ма тра ди ци ји и про све ти тељ ству; опо зи ци ја: кла
сич но – ро ман тич но. Од ли ке сти ла, жан ро ва и мо тив скоте мат ских 
тен ден ци ја. Раз вој ли ри ке, дра ме – тра ге ди је и ме шо ви тих об ли ка.

По е ти ка ро ман ти зма (Вик тор Иго – Пред го вор Кромвелу – од
ло мак)

Џорџ Гор дон Бај рон: ЧајлдХаролд (од лом ци)
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: ЕвгенијеОњегин
Хајн рих Хај не: „Ло ре лај”
Ед гар Алан По: „Га вран”
Вук Сте фа но вић Ка ра џић: ре фор ма тор срп ског је зи ка и пра

во пи са (из „Пред го во ра Српскомрјечнику”); лек си ко граф (Српски
рјечник); са ку пљач на род них умо тво ри на („О по дје ли и по ста њу 
на род них пје са ма”); књи жев ни кри ти чар и по ле ми чар (Кри ти ка на 
ро ман ЉубомируЈелисијуму); пи сац – исто ри чар, би о граф (Жити
јеХајдукВељкаПетровића).

Пе тар Пе тро вић Ње гош: Горски вијенац; Луча микрокозма,
одломак:Посвета

Бран ко Ра ди че вић: Кадмлидијаумрети,Ђачкирастанак
Ђу ра Јак шић: „Орао”, „Отаџ би на”, „Ве че”, „По ноћ”,Јелиса

ветакнегињацрногорска (од ло мак)
Ла за Ко стић: „Ме ђу ја вом и мед сном”, „San ta Ma ria del la Sa

lu te”; „О пе снич ком за но су” (од ло мак из књи геОЗмају)
Јо ван Јо ва но вић Змај: Ђулићи (из бор); Ђулићиувеоци (из бор); 

„Ју ту тун ска на род на хим на” 

III. РЕ А ЛИ ЗАМ 

Ре а ли зам у Евро пи и код нас (по јам, осо бе но сти, зна чај, глав
ни пред став ни ци). По е ти ка ре а ли зма: од нос пре ма ствар но сти, 
осло нац на по зи ти ви стич ку сли ку све та, до ми на ци ја про зе. Ре а ли
зам – ре а ли стич но. 

Фол клор ни ре а ли зам, по ет ски ре а ли зам, кри тич ки ре а ли зам; 
ути цај на род не књи жев но сти на ре а ли стич ку про зу.

Ре а ли зам у европ ској књи жев но сти – по е ти ка ре а ли зма (Бал
зак: Пред го вор Људској комедији–од ло мак)

Оно ре де Бал зак: ЧичаГорио
Ни ко лај Ва си ље вич Го гољ: Ревизор
Лав Н. Тол стој: АнаКарењина
Фјо дор М. До сто јев ски: Записиизподземља
Ре а ли зам у срп ској књи жев но сти – по е ти ка срп ског ре а ли зма 

(Све то зар Мар ко вић: Певањеимишљење – од ло мак)
Ја ков Иг ња то вић: Вечитимладожења
Ми ло ван Гли шић: „Гла ва ше ће ра”
Ла за Ла за ре вић: „Ве тар”
Ра до је До ма но вић: „Дан га”, „Во ђа”
Сте ван Сре мац: ЗонаЗамфирова
Бра ни слав Ну шић: Народнипосланик
Си мо Ма та вуљ: „По ва ре та”,БакоњафраБрне
Во ји слав Илић: „Си во су мор но не бо”, „У по зну је сен”, „Грм”, 

„Ју тро на Хи са ру”, „За пу ште ни ис точ ник”

IV. ДО ДАТ НИ ИЗ БОР

Иво Ан дрић: „Пут Али је Ђер зе ле за”, „Труп” 
Иван Ма жу ра нић: СмртСмаилагеЧенгића (од лом ци)
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Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Цигани
Ги де Мо па сан: „Два при ја те ља”
(Ан дри ће ве при по вет ке су део оба ве зног са др жа ја, а на став

ник и уче ни ци од оста лих по ну ђе них са др жа ја би ра ју јед но де ло).

V. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви. 

Плач, је ре ми ја да; еле ги ја; оми ли ја/бе се да; пи смо; ауто би о
гра фи ја. „Слат ки стил”, шко ла објек тив не ли ри ке.

Sturm und Drang; ро ман ти чар ска иро ни ја; ро ман ти чар ски ју
нак; бај ро нов ски ју нак; бај ро ни зам; свет ски бол – вел тшмерц; гро
те ска; ге ни јал ност; су ви шни чо век;би дер ма јер. 

Лир ско на че ло, лир ски ро ман, ро ман у сти хо ви ма; епи сто лар
ни ро ман; исто риј ска дра ма. Ма ни фест. Хи брид ни жан ро ви.Лир
скоеп ска по е зи ја: по е ма, умет нич ка ба ла да, ро ман са. Лир ска пе сма 
(ка рак те ри сти ке, струк ту ра); пе снич ка сли ка; сли ко ви тост (кон крет
ност); емо ци о нал ност; сим бо лич ност; пре о бра жај зна че ња; рит мич
ност, хар мо нич ност, екс пре сив ност. Вер си фи ка ци ја, си сте ми вер си
фи ка ци је; тро хеј, јамб, дак тил; Стих, вр сте сти ха; лир ски де се те рац; 
стро фа, вр сте стро фе, оње гин ска стро фа; ри ма, вр сте ри ма. Про
грам ска пе сма; са ти рич на пе сма; ди ти рамб. Гно ма, афо ри зам.

Стилскасредстваиуметничкипоступци
Ме та фо ра, пер со ни фи ка ци ја, але го ри ја, иро ни ја, сар ка зам, 

асин дет, по ли син дет, ана фо ра, епи фо ра, сим пло ха, оно ма то пе ја, 
али те ра ци ја, асо нан ца, игра ре чи ма (и оста ле, већ усво је не).

Ре а ли стич ки ро ман (дру штве ни ро ман, пси хо ло шки ро ман, 
по ро дич ни ро ман); ре а ли стич ка при по вет ка (се о ска, пси хо ло шка, 
са ти рич на, але го рич на). Лик у ре а ли стич ком де лу (ти пич ност, ин
ди ви ду ал ност). Мо ти ва ци ја у књи жев ним де ли ма ре а ли зма. Ху мо
ри стич но, са ти рич но. Ути ли та ри зам, ди дак ти зам, ди дак тич на по е
зи ја. Фор ме при по ве да ња, сказ. Иро ни ја; сар ка зам; са ти ра.

На ту ра ли зам. Ипо лит Тен: Теоријарасе,срединеимомента.
Ро ман тич но, ре а ли стич ко, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро

теск но.

Б. ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Го вор не ве жбе (уз пред ви ђе не са др жа је из књи жев них де ла). 
Ве жбе из ла га ња у зва нич ним си ту а ци ја ма уз про су ђи ва ње вер бал
них и не вер бал них ре ак ци ја ауди то ри ју ма.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су). Да ље 
уса вр ша ва ње про це њи ва ња стил ских по сту па ка у књи жев ним и 
не књи жев ним де ли ма.

Че ти ри пи сме на за дат ка.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ

I. МО ДЕР НА

Мо дер на у европ ској и срп ској књи жев но сти. По е ти ка мо дер
не (им пре си о ни зам и сим бо ли зам).

По е ти ка сим бо ли зма (из бор крат ких од ло ма ка из те о риј ских 
тек сто ва, нпр. Жан Мо ре ас: Манифест симболизма, Сте фан Ма
лар ме: Кризастиха)

Шарл Бо длер: „Ве зе”, „Ал ба трос”
Ар тур Рем бо: „Офе ли ја”, „Са мо гла сни ци”;Писмовидовитог 

(од ло мак)
Сте фан Ма лар ме: „Ла буд”
Пол Вер лен: „Ме се чи на”, Песничкауметност
Ан тон Па вло вич Че хов: УјкаВања
То мас Ман:ТониоКрегер
Бог дан По по вић: Пред го вор Антологијиновијесрпскелирике
Алек са Шан тић: „Мо ја отаџ би на”, „Прет пра знич ко ве че”, 

„Ве че на шко љу”

Јо ван Ду чић: „За ла зак су на ца”, „Ја бла но ви”, „Сун цо кре ти”; 
од лом ци „О пе сни ку” и „О ро до љу бљу” (из књи га БлагоцараРа
дована и Мојисапутници)

Ми лан Ра кић: „Искре на пе сма”, „До лап”, „На сле ђе”, „Ја си ка”
Вла ди слав Пет ко вић Дис: „Там ни ца”, „Мо жда спа ва”, „Нир ва на”
Си ма Пан ду ро вић: „Свет ко ви на”, „Род на гру да”
Бо ри слав Стан ко вић: „У но ћи”,Коштана,Нечистакрв
Пе тар Ко чић: „Мра чај ски про то”,Јазавацпредсудом
Мо дер на: им пре си о ни зам, сим бо ли зам, пар на си зам, де ка

ден ци ја, лар пур лар ти зам, ар ти зам, есте ти ци зам, хер ме ти зам; нео
ро ман ти зам. Де пер со на ли за ци ја, мо дер ни сен зи би ли тет, „но ва 
ле по та”, есте ти ка ру жно га, не га тив не ка те го ри је (де струк ци ја, дез
о ри јен та ци ја, би зар но). Те о ри је уни вер зал них ана ло ги ја и обо је ног 
зву ка; сим бол; си не сте зи ја. Пе снич ки ма ни фест. Укле ти пе сни ци. 

Раз вој књи жев не кри ти ке у срп ској књи жев но сти у вре ме 
мо дер не. Бе о град ски стил, те о ри ја редпоред, им пре си о ни стич ка 
кри ти ка. Ан то ло ги ја, „Но ви ја срп ска ли ри ка”.

По ет ски ре а ли сти; мо дер ни ро ман; су бјек ти ви за ци ја при по
ве да ња. Ко мад са пе ва њем. Драм ска јед но чин ка; драм ска са ти ра.

II. МЕ ЂУ РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ

Европ ска књи жев ност у пр вим де це ни ја ма XX ве ка (по јам, 
осо бе но сти и зна чај); ма ни фе сти фу ту ри зма, екс пре си о ни зма и 
над ре а ли зма. Књи жев ни по кре ти и стру је у срп ској књи жев но сти 
из ме ђу два ра та (екс пре си о ни зам, ку би зам, да да и зам, над ре а ли
зам, со ци јал на ли те ра ту ра). Рат на књи жев ност.

Вла ди мир Ма ја ков ски: „Облак у пан та ло на ма”
Фе де ри ко Гар си ја Лор ка: „Ро ман са ме се чар ка”
Рај нер Ма ри ја Рил ке: „Де тињ ство”, „Пан тер”
Сер геј Је се њин: „Пе сма о ке ру ши”, „Све што жи ви ожи љак има”
Ра бин дра нат Та го ре: Градинар (1, 41)
Франц Каф ка: Процес
Ер нест Хе мин гвеј, Старациморе
Ми лу тин Бо јић: „Пла ва гроб ни ца”
Ду шан Ва си љев: „Чо век пе ва по сле ра та”
Ста ни слав Ви на вер: Манифест експресионистичке школе 

(од ло мак)
Ми лош Цр њан ски: „Су ма тра” и Објашњење „Суматре”, 

„Стра жи ло во”, Сеобе
Иво Ан дрић: ExPonto(из бор), Немири (из бор), НаДринићу

прија
Де сан ка Мак си мо вић: „Пролетњa песмa”, „Стреп ња”, „Зми ја”
Мом чи ло На ста си је вић: „Фру ла”, „Ту га у ка ме ну”, „Ре чи из 

оса ме”; „За ма тер њу ме ло ди ју”– есеј (од лом ци)
Вељ ко Пе тро вић: „Са ла шар”
Раст ко Пе тро вић: Људиговоре
Иси до ра Се ку лић: Кроникапаланачкоггробља (ГоспаНола)
Оскар Да ви чо: Хана (из бор)
Авангарда. Екс пре си ја; пси хич ки ауто ма ти зам (дик тат ми

сли). Ро ман са, ро ман се ро; ба ла да. Пу то пис. Ап сурд; па ра бо ла. Су
ма тра и зам; по ет ски (лир ски) ро ман. Исто риј ски ро ман, ро ман хро
ни ка, ро ман ре ка.

III.  ИЗ БОР ИЗ ЈУ ЖНО СЛО ВЕН СКИХ (ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИХ) 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ XX ВЕ КА:

Ан тун Гу став Ма тош: „Је се ње ве че”; „Not tur no”
Тин Ује вић: „Сва ки да шња ја ди ков ка”,Колајна(из бор)
Скен дер Ку ле но вић: „Сто јан ка мај ка Кне жо пољ ка”
Иван Го ран Ко ва чић: „Ја ма”
Ми ро слав Кр ле жа:ГосподаГлембајеви 
Ви то мил Зу пан: Путовањенакрајпролећа
Слав ко Ја нев ски: ДвеМарије
На по ме на: Об ра ди ти три де ла од пред ло же них 

IV. РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ

Бран ко Ћо пић: „Пје сма мр твих про ле те ра”, „На пе тро вач кој 
це сти”

Ан то ни је Иса ко вић: „Кроз гра ње не бо” или „У зна ку апри ла”
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V. ДО ДАТ НИ ИЗ БОР

Хен рик Иб зен: Луткинакућа (Нора) 
Џемс Џојс: Портретуметникаумладости
Ми ха ил Шо ло хов: ТихиДон (пр ви део)
Ни ко лај Ве ли ми ро вић: Молитвенајезеру (из бор)
Дра ги ша Ва сић: „Ре си мић До бо шар”
Срп ска ме ђу рат на по е зи ја (Раст ко Пе тро вић, Ра де Дра и нац, 

Ми лан Де ди нац)
Об ра ди ти нај ма ње три де ла од пред ло же них (пре по ру чу је се 

јед но про зно и јед но драм ско де ло)

VI. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Лирика. Мо дер на лир ска пе сма (струк ту ра). Пе сма у про зи.
Стих: је да на е сте рац, два на е сте рац (алек сан дри нац); сло бо дан 

стих. Сред ства књи жев но у мет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): 
ме то ни ми ја, си нег до ха, па ра докс, алу зи ја, апо стро фа, ре тор ско пи
та ње, ин вер зи ја, елип са, ре френ. Екс пре сив ност пе снич ког је зи ка. 

Епика. Об ли ци умет нич ког из ра жа ва ња: при ча ње (на ра ци ја), 
опи си ва ње (де скрип ци ја), ди ја лог, мо но лог, уну тра шњи мо но лог, 
до жи вље ни го вор, пи шчев ко мен тар; ка зи ва ње у пр вом, дру гом и 
тре ћем ли цу.

Драма. Дра ма у ужем сми слу (осо би не): мо дер на дра ма (пси
хо ло шка, сим бо ли стич ка, им пре си о ни стич ка); лир ска (по ет ска) 
дра ма; драм ска си ту а ци ја; сцен ски је зик (ви зу ел ни и аку стич ки 
сцен ски зна ко ви); пу бли ка, глу мац, глу ма, ре жи ја.

Б. ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Го вор не ве жбе (уз пред ви ђе не са др жа је из књи жев них де ла).
До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су). Ве жбе 

упо ред ног стил ског при ка за срод них (али и раз ли чи тих) књи жев
них жан ро ва. Уоча ва ње де но та тив них и ко но та тив них зна че ња.

Че ти ри пи сме на за дат ка.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

А.КЊИЖЕВНОСТ

I. ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА

Ме то до ло ги ја про у ча ва ња књи жев но сти
За сва ки ме то до ло шки при ступ у про у ча ва њу књи жев ног де

ла од ре ди ти текст ре пре зен та тив ног те о ре ти ча ра:
По зи ти ви зам: Ипо лит Тен, Историјаенглескекњижевности, 

увод ни део (од ло мак, део о Теоријирасе,срединеимомента)
Фор ма ли зам: Вик тор Шклов ски, Уметност као поступак 

(од ло мак)
Пси хо а на ли тич ки ме тод: Карл Гу став Јунг, Лавиринтучовеку 

(од ло мак, део о књи жев ном де лу као из ра зу ко лек тив но не све сног)
Фе но ме но ло шки ме тод: Ро ман Ин гар ден, Књижевно умет

ничкодело (од ло мак, део о сло је ви ма књи жев ног де ла). Слој зву ча
ња, слој зна че ња, слој све та де ла (при ка за них пред ме та), слој иде
ја. Ди на мич ност струк ту ре. 

Струк ту рал на ме то да: Ро ман Ја коб сон, Лингвистикаипоети
ка (од ло мак, део о по ет ској функ ци ји је зи ка)

Те о ри ја ре цеп ци је: Ханс Ге орг Ја ус, Естетикарецепције (од
ло мак, део ко ји го во ри о хо ри зон ту оче ки ва ња)

Плу ра ли зам ме то да и њи хов су од нос
Сми сао и за да ци про у ча ва ња књи жев но сти 
Чи та лац, пи сац, књи жев но де ло. Књи жев на кул ту ра.

II. СА ВРЕ МЕ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ 

Бит на обе леж ја и нај зна чај ни ји пред став ни ци европ ске и срп
ске са вре ме не књи жев но сти.

Бер толд Брехт: МајкаХрабростињенадеца; Епскопозори
ште (од ло мак из есе ја) 

Ал бер Ка ми: Странац;МитоСизифу (од ло мак)
Се мју ел Бе кет: ЧекајућиГодоа
Ви ли јам Фок нер: Букаибес (од лом ци) 
Хор хе Лу ис Бор хес: крат ке при че, из бор („Алеф”, „Пе шча на 

књи га”, „Че ка ње”)
Вас ко По па: Кора (из бор пе са ма), „Ка ле нић”, „Ма на си ја”
Ми о драг Па вло вић: „Ви хор”, „Ре кви јем”(87песма),„На у чи

те пје сан”
Бран ко Миљ ко вић: „Трип ти хон за Еури ди ку”, „Уза луд је бу

дим” (из збир ке Узалуд јебудим), „Ба ла да охрид ским тру ба ду ри
ма” (из збир ке Ватраиништа), „Хер ме тич на по е зи ја” (од ло мак 
из есе ја)

Де сан ка Мак си мо вић: Тражимпомиловање (из бор пе са ма)
Сте ван Ра ич ко вић: Каменауспаванка (из бор), „Сеп тем бар”
Иван В. Ла лић: „Пла ва гроб ни ца” 
Љу бо мир Си мо вић: „Де сет обра ћа ња Бо го ро ди ци Тро је ру чи

ци хи лан дар ској”
До бри ца Ћо сић: Корени
Вла дан Де сни ца: ПрољећаИванаГалеба
Ме ша Се ли мо вић: Дервишисмрт; Сјећања (од ло мак ко ји го

во ри о стра да њу бра та и на стан ку ро ма на Дервишисмрт);
Бран ко Ћо пић: Баштасљезовебоје (из бор)
Бо ри слав Пе кић: Нови Јерусалим (на слов на при по вет ка из 

збир ке)
Да ни ло Киш: Енциклопедијамртвих (на слов на при по вет ка из 

збир ке)
Ми ло рад Па вић: Хазарскиречник
Ду шан Ко ва че вић: Балканскишпијун
Из бор из са вре ме ног срп ског есе ја:
(Об ра ди ти уз из вор на књи жев на де ла.)
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Читајући „Проклету авлију” 

(од ло мак)
Ни ко ла Ми ло ше вић, Зиданицанапеску, о ро ма ну Дервиши

смрт
Пе тар Џа џић, БранкоМиљковићилинеукротивареч (од ло мак)

III. ВР ХО ВИ СВЕТ СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Ви љем Шек спир: Хамлет
Вол фганг Ге те: Фауст (пр ви део)
Ф. М. До сто јев ски: БраћаКарамазови
Ми лош Цр њан ски: ДневникоЧарнојевићу
Иво Ан дрић: Проклетаавлија; есеј: „Раз го вор са Го јом”

IV. ДО ДАТ НИ ИЗ БОР

Ми ха ил Бул га ков, МајсториМаргарита
Из бор из свет ске ли ри ке XX ве ка (Пре вер, Сај ферт, Па стер

нак, Ах ма то ва, Цве та је ва, Брод ски, Ели от, Одн, Сен гор, Че слав 
Ми лош)

Из бор из са вре ме не срп ске ли ри ке (Иван В. Ла лић, Ма ти ја 
Бећ ко вић, Љу бо мир Си мо вић, Но ви ца Та дић)

Из бор из са вре ме не срп ске про зе:
До бри ца Ћо сић: Времесмрти, пр ви том
Ми хај ло Ла лић: Лелејскагора (од ло мак)
Ми о драг Бу ла то вић: Црвенипетаолетипреманебу
Алек сан дар Ти шма: Употребачовека
Об ра ди ти нај ма ње три де ла из по ну ђе ног из бо ра (пре по ру чу

је се нај ма ње јед но про зно де ло).

V. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви. 

Лирика. Лир ско из ра жа ва ње; асо ци ја тив но по ве зи ва ње пој
мо ва; је дин ство зву ча ња, рит ма, зна че ња. 

Епика. Струк тур ни чи ни о ци про зног књи жев но у мет нич ког 
де ла: објек тив но и су бјек тив но при по ве да ње; фик тив ни при по ве
дач; по ме ра ње при по ве дач ког гле ди шта; све зна ју ћи при по ве дач; 
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на ра то ло ги ја; ток све сти; ро ман то ка све сти; умет нич ко вре ме 
(вре ме при по ве да ња и вре ме ис при по ве да ног); умет нич ки про
стор; на че ло ин те гра ци је. Ег зи стен ци ја ли зам; ап сурд; оту ђе ње 
(али је на ци ја). 

Ти по ви ро ма на: ро ман ли ка, ро ман про сто ра, сте пе на сти, пр
сте на сти, па ра лел ни; ро ман по ли фо ниј ске струк ту ре; ро ман то ка 
све сти; ро манесеј; де фа бу ли за ци ја; ан ти ро ман. Крат ка при ча.

Драма. Струк ту ра и ком по зи ци ја дра ме; ан ти дра ма (те а тар 
ап сур да); ан ти ју нак. Еп ско по зо ри ште; ан ти и лу зи о ни стич ко и ан
ти а ри сто те лов ско по зо ри ште. 

Дра ма и по зо ри ште, ра ди, те ле ви зи ја, филм.
Пу то пис. Есеј.
Књи жев на кри ти ка: нор ма тив на и де скрип тив на кри ти ка, тј. 

Сти ли стич ка кри ти ка.
Осталипојмови(преманаставномпрограму):Ин тер тек сту

ал ност; ци тат ност; па лимп сест; текст – кон текст; то пос, то пи ка; 
ин тер пре та ци ја; оне о би ча ва ње; опа ли за ци ја; отво ре но де ло; ком
па ра тив на књи жев ност (ком па ра ти сти ка); ме ста нео д ре ђе но сти; 
ми нус по сту пак; де но та ци ја – ко но та ци ја; ди ја хро ни ја и син хро
ни ја, се ми о ти ка, сло је ви књи жев ног де ла, би о граф ски ме тод, би
о гра фи зам; пси хо ло ги зам, струк ту ра ли зам; је дин ство са др жи не и 
фор ме; те о ри ја „ра се, сре ди не и мо мен та”; фе но ме но ло шка ме то
да; хер ме ти зам; хо ри зонт оче ки ва ња; те о ри ја ре цеп ци је; пост мо
дер ни зам. 

Б.ЈЕЗИЧКАКУЛТУРА

Го вор не ве жбе (уз пред ви ђе не са др жа је из књи жев них де ла). 
Уса вр ша ва ње го во ра пред струч ним ауди то ри ју мом. Ве жбе го во ра 
уз ПП пре зен та ци ју.

Пи са ње есе ја.
До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су).
Че ти ри пи сме на за дат ка.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

За ви сно од раз ре да и са др жа ја, го ди шњи фонд ча со ва на ста ве 
овог пред ме та рас по ре ђен је та ко да је за под руч је књи жев ност пред
ви ђе но око 80 од сто, а за кул ту ру из ра жа ва ња око 20 од сто ча со ва.

Сви са др жа ји рас по ре ђе ни су по раз ре ди ма, под руч ји ма, 
обла сти ма и те ма ма уз при ме ну на че ла по ступ но сти и при ме ре но
сти уз ра сту, на уч но сти и вас пит но сти, као и уз ува жа ва ње фак то ра 
ко ре ла ци је и зна ча ја ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја.

Са др жа ји књижевности кон кре ти зо ва ни су у про гра ми ма по 
раз ре ди ма, сег мен ти ма, а об у хва та ју књи жев но те о риј ско и књи
жев но и сто риј ско про у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла при ка за
них ве ћи ном хро но ло шким ре до сле дом.

Под руч је  језичке културе сво јим ве ћим де лом ве зу је се за 
област књижевностии об у хва та об ли ке, вр сте и зах те ве у обла сти 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња (по раз ре ди ма). У овој обла сти 
пла ни ра не су го вор не и пи сме не ве жбе, до ма ћи за да ци и пи сме ни 
за да ци (го ди шње), ко је тре ба ра ди ти ћи ри ли цом и ла ти ни цом (у 
до го во ру са на став ни ком).

У на ста ви књи жев но сти ко ри сте се одо бре ни уџ бе ни ци, при
руч ни ци и би бли о теч коин фор ма циј ска и ин фор ма тич ка гра ђа, зна
чај на за оства ри ва ње за да та ка и са др жа ја про гра ма овог пред ме та, 
од но сно за си сте мат ско оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но ко
ри шће ње ра зних из во ра са зна ња у на ста ви и ван ње.

При ли ком оства ри ва ња про грам ских са др жа ја из пред ме та 
књи жев ност, на став ник под сти че уче ни ке да оства ре пред ви ђе не 
стан дар де уче нич ких по стиг ну ћа опи са не на основ ном, сред њем и 
на пред ном ни воу.

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ

Ово про грам скоте мат ско под руч је об у хва та нај зна чај ни
ја де ла из срп ске и свет ске књи жев но сти, ко ја су рас по ре ђе на у 
књи жев но и сто риј ском кон ти ну и те ту од ста рог ве ка до да нас. Од 
исто риј ског кон ти ну и те та од сту па се са мо у по гла вљу Уводупроу
чавањекњижевногдела у I раз ре ду, Додатниизбор у све че ти ри 
го ди не и Врховисветскекњижевности у IV раз ре ду.

Про грам I раз ре да по чи ње Уводомупроучавањекњижев
ногдела (књи жев ноте о риј ски при ступ) ка ко би се из бе гло на гло 
пре ла же ње са те мат ског про у ча ва ња, ка рак те ри стич ног за на ста
ву овог пред ме та у основ ној шко ли, на про у ча ва ње исто ри је књи
жев но сти, тј. из у ча ва ње књи жев ноумет нич ких де ла у исто риј ском 
кон тек сту, ка ко је кон ци пи ра но у овом про гра му за фи ло ло шке 
гим на зи је. По ред то га, пре и мућ ство ова квог при сту па је и то што 
ће на став ник сте ћи увид у књи жев ноте о риј ска зна ња ко ја су уче
ни ци по не ли из основ не шко ле. Та зна ња ће се си сте ма ти зо ва ти, 
про ши ри ти и про ду би ти, чи ме ће се оства ри ти бо љи пут за сло же
ни ји и сту ди о зни ји при ступ књи жев ним де ли ма ка кав зах те ва про
грам књи жев но сти за фи ло ло шку гим на зи ју.

На став ник књи жев но сти у гим на зи ји тре ба да по ђе од прет
по став ке да је уче ник у основ ној шко ли сте као спо соб ност да 
раз у ме и ту ма чи књи жев ноумет нич ки текст. Ова по ла зна зна ња 
омо гу ћа ва ју уче ни ку да про грам пред ви ђен за гим на зи ју по сте пе
но усва ја и да ства ра лач ки и ми са о но уче ству је у про у ча ва њу књи
жев ног де ла.

Про у ча ва њу књи жев ног де ла да то је, та ко ђе, по себ но ме сто 
у IV раз ре ду гим на зи је, ка да су уче ни ци зре ли ји и спо соб ни ји за 
упо зна ва ње са књи жев ним ме то до ло ги ја ма. 

Ин тер пре та тив ноана ли тич ки ме то дич ки си стем је до ми нан
та ну на ста ви књи жев но сти у гим на зи ји и ње га тре ба до след но 
при ме њи ва ти при ли ком упо зна ва ња уче ни ка са иза бра ним књи
жев ним де ли ма ко ја су пред ви ђе на про гра мом. Не би тре ба ло оче
ки ва ти да се сва про гра мом пред ви ђе на де ла об ра ђу ју на ни воу ин
тер пре та ци је као нај пот пу ни јег ана ли тич косин те тич ког при сту па 
књи жев ном де лу. На став ник тре ба да про це ни на ко јим ће де ли ма 
при ме ни ти ин тер пре та ци ју, а на ко јим осврт, од но сно при каз.

Ова кав про грам књи жев но сти по вре ме но зах те ва и при ме ну 
екс пли ка тив ног ме то дич ког си сте ма ка да се мо ра чу ти на став ни ко
ва реч, и то, нај че шће, из ла га ње са др жа ја о епо ха ма, као и у свим 
дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма на став ник не мо же ра чу на ти на уче
ни ко ва пред зна ња (на при мер: основ не ин фор ма ци је о по че ци ма 
пи сме но сти и књи жев но сти). На став ник књи жев но сти не сме за
бо ра ви ти да је ње гов го вор мо дел пра вил ног, чи стог и бо га тог је зи
ка ка квом тре ба да те же ње го ви уче ни ци.

Про грам ски са др жа ји ускла ђе ни су са спе ци фич ним ком пе тен
ци ја ма у обла сти Књи жев ност, на ве де ним у до ку мен ту Општистан
дардипостигнућазакрајопштегсредњегобразовањаисредњег
стручногобразовањауделуопштеобразовнихпредмета.

Наосновномнивоуученик:

Ре дов но чи та књи жев на де ла из оба ве зног школ ског про гра
ма, зна зна чај не пред став ни ке и де ла из свет ске и срп ске књи жев
но сти. Украт ко опи су је сво ја осе ћа ња и до жи вљај књи жев ног или 
дру гог умет нич ког де ла. Уоча ва и на во ди основ не по е тич ке, естет
ске и струк тур не осо би не књи жев ног и не у мет нич ког тек ста по год
ног за об ра ду гра ди ва из је зи ка и књи жев но сти; уме да их име ну је 
и илу стру је. Раз у ме књи жев ни и не у мет нич ки текст: пре по зна је 
њи хо ву свр ху, из два ја глав не иде је тек ста; пра ти раз вој од ре ђе
не иде је у тек сту; на во ди при ме ре из тек ста и ци ти ра део/де ло ве 
да би ана ли зи рао текст или пот кре пио соп стве ну ар гу мен та ци ју; 
ре зи ми ра и па ра фра зи ра де ло ве тек ста и текст у це ли ни. Из дво
је не про бле ме ана ли зи ра у основ ним сло је ви ма зна че ња. Основ не 
књи жев не тер ми не до во ди у функ ци о нал ну ве зу са при ме ри ма из 
књи жев ног тек ста. Раз у ме за што је чи та ње ва жно за фор ми ра ње и 
уна пре ђи ва ње сво је лич но сти, бо га ће ње лек сич ког фон да. Раз ви ја 
сво је чи та лач ке спо соб но сти. Раз у ме зна чај књи жев но сти за фор
ми ра ње је зич ког, ли те рар ног, кул тур ног и на ци о нал ног иден ти те
та. Схва та зна чај очу ва ња књи жев не ба шти не и књи жев не кул ту ре.

Насредњемнивоуученик:

Ту ма чи књи жев на де ла из оба ве зног школ ског про гра ма и по
се ду је основ на зна ња о књи жев ноисто риј ском и по е тич ком кон тек
сту ко ји та де ла од ре ђу је. Са мо стал но уоча ва и ана ли зи ра зна чењ ске 
и стил ске аспек те књи жев ног де ла и уме да ар гу мен ту је сво је ста
во ве на осно ву при мар ног тек ста. Раз у ме и опи су је функ ци ју је зи ка 
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у ства ра лач ком про це су. У ту ма че њу књи жев ног де ла при ме њу је 
аде кват не ме то де и гле ди шта ускла ђе на са ме то до ло ги јом на у ке о 
књи жев но сти. По зна је књи жев нона уч не, естет ске и лин гви стич ке 
чи ње ни це и ува жа ва их при ли ком об ра де по је ди нач них де ла, стил
ских епо ха и пра ва ца у раз во ју срп ске и свет ске књи жев но сти. На 
ис тра жи вач ки и ства ра лач ки на чин сти че зна ња и чи та лач ке ве шти
не, ко ји су у функ ци ји про у ча ва ња раз ли чи тих књи жев них де ла и 
жан ро ва и раз ви ја ња ли те рар ног, је зич ког, кул тур ног и на ци о нал ног 
иден ти те та.Има из гра ђе не чи та лач ке на ви ке и чи та лач ки укус свој
ствен кул тур ном и обра зо ва ном чо ве ку. При ме њу је сло же не стра те
ги је чи та ња. Ме ња ана ли тич ке при сту пе за ко је оце ни да ни су свр
сис ход ни. Про це њу је ко ли ко од ре ђе не струк тур не, је зич ке, стил ске 
и зна чењ ске од ли ке тек ста ути чу на ње го во раз у ме ва ње.

Нанапредномнивоуученик:

Ана ли зи ра по е тич ке, естет ске и струк тур не од ли ке књи жев
ног тек ста. По у зда но по зи ци о ни ра књи жев ни текст у књи жев ноте
о риј ски и књи жев ноисто риј ски кон текст. При ме њу је од го ва ра ју ће 
по ступ ке ту ма че ња аде кват не књи жев ном де лу и њи ма са гла сну 
тер ми но ло ги ју. Ко ри сти ви ше ме то да и гле ди шта и ком па ра тив ни 
при ступ да упот пу ни сво је раз у ме ва ње и кри тич ки суд о књи жев
ном де лу. Са мо стал но уоча ва и ту ма чи про бле ме у књи жев ном де
лу и сво је ста во ве уме да ар гу мен ту је на осно ву при мар ног тек ста 
и ли те рар нофи ло ло шког кон тек ста. Кри тич ки по ве зу је при мар ни 
текст са са мо стал но иза бра ном се кун дар ном ли те ра ту ром. Са мо
стал но ода би ра де ла за чи та ње пре ма од ре ђе ном кри те ри ју му, да је 
пред ло ге за чи та ње и обра зла же их. По зна је и при ме њу је на чи не/
стра те ги је чи та ња уса гла ше не са ти пом тек ста (књи жев ним и не у
мет нич ким) и са жан ром књи жев ног де ла. Раз у ме уло гу чи та ња у 
соп стве ном раз во ју, али и у раз во ју дру штва. Има раз ви је ну, кри
тич ку свест о сво јим чи та лач ким спо соб но сти ма.

Б. ЈЕ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА

Ве жбе у усме ном из ра жа ва њу тре ба да да ју од ре ђе ни сте пен 
пра вил не ар ти ку ла ци је, дик ци је, ин то на ци је, рит ма и тем па у чи та
њу и ка зи ва њу лир ског, еп ског и драм ског тек ста. Оне се, по пра ви
лу, ре а ли зу ју у то ку об ра де књи жев ног тек ста на тај на чин што ће 
на став ник, ди рект но, сво јим чи та њем и го во ре њем, или уз по моћ 
звуч них за пи са из во ђе ња књи жев ноумет нич ких тек сто ва, ана ли
зи ра ти од го ва ра ју ће еле мен те пра вил ног усме ног из ра жа ва ња ка ко 
би их уче ни ци уочи ли. Сте че на са зна ња тран сфор ми шу се у ве
шти не и уме ња ин тер пре ти ра њем књи жев них тек сто ва од но сно 
уче ни ци на сто је да са ми до стиг ну од го ва ра ју ћи сте пен ве шти не 
и уме ња ове вр сте. Сте че не спо соб но сти се да ље уве жба ва ју раз
ли чи тим об ли ци ма усме ног из ра жа ва ња (из ве шта ва ње, ди ску си ја, 
по ле ми ка, де ба та, ре фе ри са ње и др.). Ве ћи на пред ви ђе них об ли ка 
ове на ста ве не по сред но се укљу чу је у на ста ву књи жев но сти или 
при пре ме за из ра ду пи сме них са ста ва.

У пр вом раз ре ду (де ли мич но и у дру гом) упут но је да на став
ник уче ни ци ма де мон стри ра ме то до ло ги ју из ра де пи сме ног са ста
ва. У том сми слу ко ри сно је ком би но ва ти ин дук ци ју и де дук ци ју. 
На ода бра ном узор ку (ди ску си ја, из ве штај и др.) ана ли зи ра се ком
по зи ци ја за дат ка, функ ци ја одељ ка и оста ли бит ни еле мен ти (при
ме ре ност сти ла, пра во пи сна и је зич ка ко рект ност и сл.). Ве жба у 
ме то до ло ги ји из ра де пи сме ног са ста ва на осно ву при ку пље не гра
ђе тре ба ло би да бу де де мон стра ци ја це ло куп ног по ступ ка из ра де 
пи сме ног са ста ва: од ана ли зе те ме, од ре ђи ва ња ње ног те жи шта, 
се лек ци је при ку пље не гра ђе, рас по ре да по је ди но сти с гле ди шта 
до бре ком по зи ци је, до об ли ко ва ња гра ђе и ра да на уса вр ша ва њу 
тек ста и из бо ру ре чи.

То ком пр ве го ди не уче ник уоча ва раз ли ке из ме ђу функ ци о
нал них сти ло ва, по себ но раз ли ку је књи жев ноумет нич ки стил од 
дру гих ра сло ја ва ња је зи ка (раз го вор ни, на уч ни, но ви нар ски, ад ми
ни стра тив ни стил) и ко ри сти по ет ску функ ци ју је зи ка у го вор ним 
и пи сме ним ве жба ма, по и ма ју ћи од нос из ме ђу књи жев не нор ме и 
фи гу ра тив ног из ра за. 

У дру гој го ди ни (и то ком на ред них го ди на) уче ник је у ста
њу да усме но из ло жи по е ти ку епо хе (прав ца, по кре та), књи жев ног 

жан ра или пи сца; овла да ва ко ри шће њем стил ских фи гу ра и по де
ша ва же ље не стил ске ефек те у го во ре њу и пи са њу, от кри ва ју ћи 
соп стве ни сен зи би ли тет и свој ори ги нал ни стил. На став ник уоча
ва и раз ви ја кре а тив не по тен ци ја ле, не гу ју ћи раз ли чи те афи ни те те 
ђа ка; на ода бра ним при ме ри ма из књи жев но сти и кроз ве жбе под
у ча ва уче ни ке раз ли чи тим при по вед ним тех ни ка ма (на ра тив ним, 
де скрип тив ним, ди ја ло шким, мо но ло шким).

У тре ћој го ди ни уче ни ци про ши ру ју стил ске мо гућ но сти 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња, ис пи ту ју екс пре сив не, сим бо лич
ке и естет ске, де но та тив не и ко но та тив не функ ци је је зи ка и овла
да ва ју ефек ти ма и упо тре бом ових аспе ка та.

У че твр том раз ре ду уче ни ци се упо зна ју са вр ста ма и исто
ри ја том есе ја и прак тич но овла да ва ју из ра дом есе ја. То ком све че
ти ри го ди не раз ви ја се код уче ни ка спо соб ност кри тич ког ми шље
ња, уса вр ша ва ју се ве шти не и вр ли не го во ра и раз ви ја ју кре а тив не 
мо гућ но сти уче ни ка. Све то у за вр шној го ди ни тре ба да до ве де до 
сло же них ис хо да и ин те грал них ве шти на оли че них у про дук ци ји 
уче нич ког есе ја и ве шти ни ње го вог усме ног из ла га ња. 

Ра ци о на ли за ци ја на ста ве по сти же се на тај на чин што ће узо
рак при ме ре ног тек ста би ти у ве зи с књи жев ним де лом из про гра
ма за од ре ђе ни раз ред.

Ди фе рен ци ра ње функ ци о нал них сти ло ва ва ља оба вља ти на 
узор ци ма ко је је на став ник ода брао. Да би уче ник био оспо со бљен 
да свој је зик и на чин из ра жа ва ња по де си вр сти пи сме ног са ста ва 
(из ла га ња), тре ба да на пи ше кон кре тан са став (при пре ми из ла га
ње). Ве жбе ове вр сте тре ба по на вља ти све док сва ки уче ник не бу
де оспо со бљен да се слу жи од ре ђе ним об ли ци ма из ра жа ва ња. Да 
би се по сти гао ве ћи на став ни учи нак, ко ри сно је на ћи нео п ход ну 
пси хо ло шку мо ти ва ци ју. Због то га уче ни ке тре ба оба ве сти ти не 
са мо о ко нач ном ци љу ко ји се же ли по сти ћи од ре ђе ним си сте мом 
ве жба ња не го и о свр сис ход но сти по је ди них пар ци јал них ве жба
ња ко ја чи не ин те грал ну це ли ну. Та ко, на при мер, ако су уче ни ци 
оба ве ште ни да ће сле де ћи пи сме ни за да так би ти у фор ми рас пра
ве или при ка за, он да и кон крет не ве жбе тре ба да бу ду под ре ђе не 
том ци љу. На став ник ће на ода бра ном мо де лу кон крет ног об ли ка 
из ра жа ва ња по ка за ти ње го ве бит не ка рак те ри сти ке, под ра зу ме ва
ју ћи ту и при ме ре ност је зи ка и сти ла. По сле то га уче ни ци у фор ми 
до ма ћег за дат ка тре ба да по ку ша ју да са мо стал но на пи шу са став 
од ре ђе не вр сте. Чи та њем и ко мен та ри са њем до ма ћих за да та ка уче
ни ци се да ље оспо со бља ва ју у пи сме ном из ра жа ва њу и овла да ва
њу од ре ђе ним вр ста ма са ста ва. Кад је на став ник сте као ути сак да 
су сви уче ни ци ре ла тив но овла да ли од ре ђе ном вр стом пи сме ног 
из ра жа ва ња, утвр ђу је час из ра де школ ског пи сме ног за дат ка. Ре
зул та ти та квог по ступ ка по ка зу ју се у школ ском пи сме ном за дат
ку, па се на осно ву њих пла ни ра да љи рад на уса вр ша ва њу је зич ке 
кул ту ре уче ни ка. Ако ви ше уче ни ка не по стиг не од ре ђе ни успех, 
цео се про цес по на вља(пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње ве ћег бро ја 
кра ћих пи сме них ве жби с пре ци зно од ре ђе ним ци ље ви ма).

То ком на став не го ди не уче ни ци ма тре ба да ти пи сме не за дат
ке (у скла ду са об ли ци ма и вр ста ма на ве де ним у про гра му). По 
пра ви лу, на став ник је оба ве зан да пре гле да и ана ли зи ра за дат ке 
свих уче ни ка. Ода бра ни за да ци (не са мо нај у спе шни ји) чи та ју се 
и ко мен та ри шу на ча су (де лу ча са). По ред пи сме них, у скла ду са 
зах те ви ма про гра ма, на став ник да је уче ни ци ма и дру ге вр сте кон
крет них до ма ћих за да та ка (усме них, прак тич них – при ме ре них мо
гућ но сти ма уче ни ка и њи хо вој оп те ре ће но сти ра зним оба ве за ма).

Из ра да школ ског пи сме ног за дат ка, по пра ви лу, тра је два ча
са. Из у зет но, кад то по је ди ни об ли ци пи сме ног из ра жа ва ња из и
ску ју, из ра да за да та ка мо же тра ја ти је дан час.

УВОДУОПШТУЛИНГВИСТИКУ

Циљизадаци

Циљ на ста ве оп ште лин гви сти ке је сте са вла да ва ње основ них 
пој мо ва из на у ке о је зи ку и упо зна ва ње са основ ним је ди ни ца ма, 
струк ту ра ма и функ ци ја ма ко је су мо гу ће у је зи ку уоп ште, на ни
во и ма од по је ди нач них гла со ва до пи са ног и усме ног дис кур са. 
По се бан на гла сак је на обе леж ји ма ко ја су уни вер зал на, од но сно 
за јед нич ка свим је зи ци ма све та (или ба рем ве ћи ни је зи ка), као и 
на од но су уни вер зал ног и спе ци фич ног у по је ди нач ним је зи ци ма. 
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За да ци на ста ве уво да у оп шту лин гви сти ку су:
– упо зна ва ње уче ни ка са струк ту ром је зи ка и на чи ном ње го

вог функ ци о ни са ња;
– упо зна ва ње уче ни ка са основ ним пој мо ви ма и тер ми ни ма 

на у ке о је зи ку;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да от кри ва ју по ступ ке уоп шта ва ња 

у лин гви стич кој те о ри ји;
– вас пи та ва ње уче ни ка у ду ху је зич ке то ле ран ци је пре ма дру

гим је зи ци ма и ва ри јант ним осо бе но сти ма срп ског је зи ка;
– оспо со бља ва ње уче ни ка да на осно ву сте че них зна ња о при

ро ди људ ског је зи ка бо ље раз у ме ју при ро ду по је ди нач них је зи ка. 

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

Лингвистикаињенпредмет (2 ча са)
Ме сто је зи ка у људ ском жи во ту. Бит на свој ства је зи ка. Је зик 

и го вор.
Функцијајезика(4 ча са)
Је зик и ко му ни ка ци ја. Је зик, ми сао и ствар ност. По де ла је зич

ких функ ци ја.
Еволуцијајезика (4 ча са)
Раз вој је зи ка у људ ској вр сти, дру штву и код по је дин ца. На

ста нак и раз вој пи сма.
Језик,култураидруштво (4 ча са)
Је зик и дру ге дру штве не ка те го ри је. Ви ше је зич ност. Ста во ви 

пре ма је зи ку.
Типовијезика(4 ча са)
Је зи ци у све ту. Је зич ка срод ност. Је зич ки ти по ви и је зич ке 

уни вер за ли је.
Раслојавањејезика (6 ча со ва)
Је зик, ди ја лект и со ци о лект. Је зич ка нор ма и стан дар ди за ци

ја. Књи жев ни је зик. Функ ци о нал ни сти ло ви. Не стан дард ни је зич
ки ва ри је те ти.

Општаструктурајезика(6 ча со ва)
Је зик као си стем зна ко ва. Је зич ко ства ра ла штво.
Фонетикаифонологија(4 ча са)
Го вор ни ор га ни. Гла со ви и фо не ме. Про зо ди ја. Гра фо ло ги ја.
Граматика(4 ча са)
Гра ма тич ки од но си. Гра ма тич ке ка те го ри је. Гра ма тич ке вр сте 

ре чи.
Морфологија(4 ча са)
Мор фе ме. Мор фо ло шка струк ту ра ре чи. Твор ба ре чи.
Синтакса(6 ча со ва)
Син так сич ке је ди ни це и кон струк ци је. Син так сич ке функ ци је. 

Син так сич ке тран сфор ма ци је.
Лексикологија (4 ча са)
Ре чи и лек се ме. Струк ту ра реч ни ка.
Семантика(4 ча са)
Зна че ње ре чи. Зна чењ ски од но си ме ђу ре чи ма (4) 
Зна че ње ре че ни ца
Прагматика (4 ча са)
Го вор ни чи но ви. Струк ту ра раз го во ра и тек ста. Основ ни 

прин ци пи ре то ри ке и сти ли сти ке.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Про гра му тре ба при сту пи ти у скла ду са ци љем пред ме та, во
де ћи ра чу на о то ме да је реч о уво ду у је зик као по ја ву, а не о при ка
зу осо бе но сти по је ди них је зи ка ни ти о пре гле ду на уч них про бле ма, 
ди сци пли на или шко ла на под руч ју лин гви сти ке. Ова кав при ступ 
омо гу ћу је мак си мал но кре а тив но уче шће са мих уче ни ка, па се из ла
га ње по је ди них је ди ни ца мо же ком би но ва ти са ши рим илу стра ци ја
ма и ди ску си јом. Уче ни ке ва ља стал но под сти ца ти да да ју при ме ре и 
ана ли зе раз ли чи тих је зич ких ма ни фе ста ци ја из ма тер њег је зи ка, али 
и из дру гих је зи ка ко је из у ча ва ју, и ти ме их на ви ка ва ти да је зик до
жи вља ва ју као жи ву ма те ри ју у ко ју су и са ми не пре кид но уро ње ни. 
Под сти ца ји и обра сци за ова ква ис пи ти ва ња на ћи ће се у уџ бе ни ку, 

али тре ба ко ри сти ти и соп стве на за па жа ња уче ни ка о то ме ка ко се 
они ко ри сте је зи ком у ра зним жи вот ним си ту а ци ја ма. Та ко се за
јед нич ки мо гу ана ли зи ра ти мор фо ло шки обра сци, лек сич ке кла се, 
гра ма тич ке кон струк ци је, ар ха и зми и нео ло ги зми, про ме не зна че ња 
итд., као и кра ћи тек сто ви ко ји при па да ју раз ли чи тим је зич ким ва ри
је те ти ма или функ ци о нал ним сти ло ви ма, а мо гу се раз ма тра ти и на 
ли цу ме ста оства ре ни го вор ни чи но ви и ди ја ло зи.

У ци љу оства ри ва ња ко хе рент ног про гра ма на ста ве у шко ли 
као це ли ни, као и успе шни јег ан га жо ва ња раз ли чи тих уче нич ких 
зна ња и ин те ре со ва ња, те из бе га ва ња мо гу ћих не са гла сно сти, нео
п ход но је да се рад на овом пред ме ту ускла ди, ко ли ко је то мо гу ће, 
са на ста вом ма тер њег и дру гих је зи ка. У по је ди ним де ло ви ма то 
ва жи и за на ста ву књи жев но сти, исто ри је, ин фор ма ти ке, пси хо ло
ги је, ло ги ке и фи ло зо фи је, где би тре ба ло ука за ти на до дир не тач ке 
оп ште лин гви сти ке са овим ди сци пли на ма.

Ова ко из ло жен и усво јен про грам оп ште лин гви сти ке пру жио 
би уче ни ци ма нај бо љу осно ву за да љи рад, то ком сту ди ја на фа
кул те ту, на по дроб ни јем из у ча ва њу по је ди них је зи ка, на у ке о је зи
ку и срод них на уч них обла сти.

МАТЕМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на ста ве ма те ма ти ке у фи ло ло шкој гим на зи ји је сте да 
уче ни ци стек ну математичкe ком пе тен ци је (зна ња, ве шти не и 
вред но сне ста во ве) ко је су по треб не за схва та ње по ја ва и за ко ни то
сти у при ро ди и дру штву и ко је ће да оспо со бе уче ни ке за при ме ну 
усво је них ма те ма тич ких зна ња (у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка 
из жи вот не прак се) и за успе шно на ста вља ње ма те ма тич ког обра
зо ва ња и за са мо о бра зо ва ње; као и да до при но се раз ви ја њу мен
тал них спо соб но сти, фор ми ра њу на уч ног по гле да на свет и све
стра ном раз вит ку лич но сти уче ни ка. 

За да ци на ста ве ма те ма ти ке су да уче ни ци: 
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње; 
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња основ ног ма те ма тич коло гич ког је зи ка; 
– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив

них ве ли чи на и њи хо вог од но са; 
– раз ли ку ју ге о ме триј ске објек те и њи хо ве уза јам не од но се и 

тран сфор ма ци је; 
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну; 
– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ

ност, ис трај ност, кри тич ност у ра ду, кре а тив ност; 
– раз ви ја ју рад не на ви ке и спо соб но сти за са мо стал ни и груп

ни рад;
– фор ми ра ју си стем вред но сти; 
– сти чу зна ња и ве шти не ко је при ме њу ју и у дру гим пред ме

ти ма;
– раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли

те ра ту ре; 
– фор ми ра ју свест о уни вер зал но сти и при ме ни ма те ма тич ког 

на чи на ми шље ња; 
– бу ду под стак ну ти да се да ље обра зу ју и уса вр ша ва ју у овој 

обла сти у скла ду са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и по тре ба ма 
дру штва; 

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про це су ра да и сва ко днев ном жи во ту. 

ПРВИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

ЛО ГИ КА И СКУ ПО ВИ (10)

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Ва жни ји за ко ни за
кљу чи ва ња. Основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, де фи ни ци ја, ак си о ма, 
те о ре ма, до каз. Де кар тов про из вод. Еле мен ти ком би на то ри ке (пре
бро ја ва ње ко нач них ску по ва): пра ви ло зби ра и пра ви ло про из во да.
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РЕ АЛ НИ БРО ЈЕ ВИ (3)

Пре глед бро је ва, опе ра ци је, по ље ре ал них бро је ва. 

Про пор ци о нал ност ве ли чи на (8)

Раз ме ра и про пор ци ја, про пор ци о нал ност ве ли чи на (ди рект
на, обр ну та, уоп ште ње); при ме не (сра змер ни ра чун, ра чун по де ле 
и ме ша ња).

Про цент ни ра чун, ка мат ни ра чун. Та блич но и гра фич ко при
ка зи ва ње ста ња, по ја ва и про це са.

УВОД У ГЕ О МЕ ТРИ ЈУ (8)

Тач ка, пра ва и ра ван; од но си при па да ња и рас по ре да. Ме ђу
соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих и рав ни.

Дуж, угао, ди е дар.
Нор мал ност пра вих и рав ни. Угао из ме ђу пра ве и рав ни, угао 

из ме ђу две рав ни.

ПО ДУ ДАР НОСТ ФИ ГУ РА (16)

По ду дар ност фи гу ра, по ду дар ност тро у гло ва. При ме не по ду
дар но сти у до ка зним и кон струк тив ним за да ци ма.

Век тор, јед на кост век то ра и опе ра ци је са век то ри ма; при ме
не. Тран сла ци ја. Ро та ци ја.

Осна и цен трал на си ме три ја.

РА ЦИ О НАЛ НИ АЛ ГЕ БАР СКИ ИЗ РА ЗИ (20)

По ли но ми и опе ра ци је са њи ма; де љи вост по ли но ма. Ра ста
вља ње по ли но ма на чи ни о це. Ва жни је не јед на ко сти (до ка зи ва ње).

Опе ра ци је са ра ци о нал ним ал ге бар ским из ра зи ма (ал ге бар
ски раз лом ци).

ЛИ НЕ АР НЕ ЈЕД НА ЧИ НЕ И НЕ ЈЕД НА ЧИ НЕ. ЛИ НЕ АР НА 
ФУНК ЦИ ЈА (18)

Ли не ар не јед на чи не са јед ном и ви ше не по зна тих.
Екви ва лент ност и ре ша ва ње ли не ар них јед на чи на са јед ном 

не по зна том.
Ли не ар на функ ци ја и њен гра фик.
Си стем ли не ар них јед на чи на са две и три не по зна те (раз не 

ме то де ре ша ва ња).
При ме на ли не ар них јед на чи на и си сте ма ли не ар них јед на чи

на на ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма.
Ли не ар не не јед на чи не са јед ном не по зна том и њи хо во ре ша

ва ње.
Не јед на чи не об ли ка (аx + b) (cx + d) > 0 (≥ 0,< 0, ≤ 0).

СЛИЧ НОСТ (8)

Раз ме ра и про пор ци о нал ност ду жи; Та ле со ва те о ре ма и ње не 
при ме не.

Слич ност тро у гло ва; при ме на код пра во у глог тро у гла, Пи та
го ри на те о ре ма. При ме не слич но сти у ре ша ва њу кон струк тив них 
и дру гих за да та ка.

ТРИ ГО НО МЕ ТРИ ЈА ПРА ВО У ГЛОГ ТРО У ГЛА (8)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла.
Основ не три го но ме триј ске иден тич но сти.
Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.
На по ме на: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи сме на 

за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12)

ДРУГИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

СТЕ ПЕ НО ВА ЊЕ И КО РЕ НО ВА ЊЕ (12)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је; де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја y=xn (n∈N)и њен гра фик.
Ко рен; сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

КВА ДРАТ НА ЈЕД НА ЧИ НА И КВА ДРАТ НА ФУНК ЦИ ЈА (16)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње.
Дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.
Ви је то ве фор му ле и њи хо ве јед но став ни је при ме не; ра ста

вља ње ква драт ног три но ма на ли не ар не чи ни о це.
Ква драт на функ ци ја и њен гра фик; екс трем на вред ност.
Про сти је ква драт не не јед на чи не.
Си стем од јед не ква драт не и јед не ли не ар не јед на чи не са две 

не по зна те.

ЕКС ПО НЕН ЦИ ЈАЛ НА ФУНК ЦИ ЈА, ЛО ГА РИ ТАМ СКА  
ФУНК ЦИ ЈА (12)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик). Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не.

По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме не ло га ри та ма (ге о ме три ја, ну ме рич ка ма
те ма ти ка, прак са).

ПО ЛИ Е ДРИ (12)

По ли е дар; пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да.
По вр ши на по ли е дра; по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

ОБРТ НА ТЕ ЛА (10)

Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 
за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та; по вр ши на лоп те; за пре ми на лоп те.
На по ме на: Оба ве зна су че ти ри јед но ча сов на школ ска пи сме

на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (8).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма ма те ма ти ке су: ускла ђе
ност са про гра мом ма те ма ти ке за основ ну шко лу; ло гич ка по ве за
ност са др жа ја, по себ но са аспек та раз во ја ма те ма ти ке; на сто ја ње 
да са др жа ји ма те ма ти ке, где год је то мо гу ће, прет хо де са др жа ји ма 
дру гих пред ме та у ко ји ма се ма те ма ти ка при ме њу је. 

При из бо ру са др жа ја узет је у об зир оп ште кул тур ни зна чај 
ма те ма ти ке, тј. да се ма те ма ти ка и њој свој ствен стил ми шље ња 
по сма тра и као бит ни еле мент оп ште кул ту ре да на шњег чо ве ка, 
без об зи ра ко јом се ак тив но шћу ба ви. За то се не ки са др жа ји из 
ста ри јих раз ре да основ не шко ле и на овом уз ра сту да ље утвр ђу ју, 
про ду бљу ју, до пу њу ју и за о кру жу ју та ко да пред ста вља ју нео п ход
ни део са вре ме не оп ште кул ту ре обра зов них љу ди. По ред то га, за 
из бор са др жа ја би ла је вр ло зна чај на обра зов на функ ци ја на ста ве 
ма те ма ти ке (сти ца ње но вих ма те ма тич ких зна ња, по ди за ње ни воа 
ма те ма тич ког обра зо ва ња уче ни ка) и њен до при нос да љем оспо
со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и ства ра лач ки при сту па ју 
ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма, јер та ква оспо со бље ност (за хва
љу ју ћи аде кват ним ма те ма тич ким са др жа ји ма и ме то да ма) има 
ши ро ки ути цај на мно го број не де лат но сти у да на шње вре ме и 
омо гу ћа ва ка сни је ефи ка сно уче ње. 

Нео дво ји ва од обра зов не је и вас пит на функ ци ја на ста ве ма
те ма ти ке, јер се код уче ни ка раз ви ја пра вил но ми шље ње и до при
но си из гра ђи ва њу ни за по зи тив них осо би на лич но сти.
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На овом ни воу ве о ма су зна чај ни и прак тич ни ци ље ви на ста ве 
ма те ма ти ке. То зна чи да се во ди ло ра чу на о при ме ни ма те ма ти ке у 
жи во ту, прак си и дру гим на уч ним обла сти ма ко је уче ни ци на овом 
ни воу из у ча ва ју или ће их учи ти ка сни је. 

За ре а ли за ци ју ци ља и за да та ка на ста ве ма те ма ти ке на овом 
ни воу иза бра ни са др жа ји про гра ма у осно ви су до вољ но при сту пач
ни свим уче ни ци ма. Они та ко ђе мо гу и сти му ла тив но де ло ва ти на 
уче ни ке, ко ји има ју мо гућ ност да их усво је и на не што ви шем ни
воу (ве ћи сте пен ап страк ци је и ге не ра ли за ци је, син те зе и при ме не, 
ства ра лач ко ре ша ва ње про бле ма). У ве зи с тим, стро гост у ин тер
пре та ци ји са др жа ја тре ба да бу де при сут на у при хва тљи вој ме ри, уз 
осла ња ње на ма те ма тич ку ин ту и ци ју и ње но да ље раз ви ја ње, тј. мо
ти ва ци ја и ин ту и тив но схва та ње про бле ма тре ба да прет хо де стро
го сти и кри тич но сти, а из ла га ње гра ди ва мо ра би ти пра ће но до бро 
ода бра ним при ме ри ма и тек на кон до вољ ног бро ја ура ђе них та квих 
при ме ра тре ба при сту пи ти ге не ра ли са њу пој ма, чи ње ни це и сл. 

Да би се оства рио по ста вље ни циљ на ста ве ма те ма ти ке, нео
п ход но је у то ку на ста ве успе шно ре а ли зо ва ти од ре ђе не обра зов не, 
вас пит не и прак тич не за дат ке, ис так ну те на по чет ку про гра ма. 

Усло ви за успе шну ре а ли за ци ју про гра ма ма те ма ти ке су: пра
вил но пла ни ра ње и ре дов но при пре ма ње на став ни ка за из во ђе ње 
на ста ве; це лис ход но ко ри шће ње фон да ча со ва и до бро ор га ни зо
ван на став ни про цес; ком би но ва на при ме на са вре ме них на став них 
ме то да и ра зно вр сност об ли ка ра да са уче ни ци ма, уз сми шље но 
ода би ра ње и при пре ма ње при ме ра и за да та ка и пра вил ну упо тре
бу од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, учи ла и дру гих при бо ра за 
на ста ву ма те ма ти ке. Све то, на од ре ђе ни на чин, тре ба да од ра зи 
ин тен ци је про гра ма: по ди за ње ни воа на ста ве и ње ну ак ту е ли за
ци ју, ства ра ње усло ва у ко ји ма ће уче ни ци соп стве ним на по ри ма 
усва ја ти трај на и ак тив на ма те ма тич ка зна ња и оспо со бља ва ти се 
за њи хо ву при ме ну и сти ца ње но вих зна ња.

Та ко ор га ни зо ва на и из во ђе на на ста ва ма те ма ти ке, уз пу но 
ин те лек ту ал но ан га жо ва ње уче ни ка у свим фа за ма на став ног про
це са, у ве ћој ме ри је ефи ка сна и про дук тив на, а та ко ђе под сти че 
са мо и ни ци ја ти ву уче ни ка у сти ца њу зна ња и до при но си из гра ђи
ва њу рад них на ви ка и по ди за њу рад не кул ту ре уче ни ка (што је и 
ва жан вас пит ни за да так на ста ве). Сво јом струк ту ром ма те ма ти ка 
то ме до ста по го ду је. 

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред дат по 
те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на зна чен за сва ку те му тре ба 
схва ти ти као ори јен та ци о ни број у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. Ти ме се на став ни ку ин ди рект но ука зу је 
на обим, ду би ну, па и на чин ин тер пре та ци је са др жа ја сва ке те ме. 
Евен ту ал на од сту па ња мо гу би ти за око 10% од пред ви ђе ног фон
да ча со ва за те му (за ви сно од кон крет не си ту а ци је – нпр. зе мљо
трес, пан де ми ја, дру ги раз лог ве ли ког гу бље ња ча со ва,...). 

По пра ви лу, те ме тре ба об ра ђи ва ти јед ну за дру гом, ка ко су 
на ве де не у про гра му, ма да се не ис кљу чу је и дру га чи ји ре до след. 

Уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не те ме (а са мим тим 
и го ди шњи фонд ча со ва) сам на став ник рас по ре ђу је по ти по ви ма 
ча со ва, тј. од ре ђу је ко ли ко ће узе ти за об ра ду но вих са др жа ја, а 
ко ли ко за утвр ђи ва ње и уве жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње зна
ња и др. По пра ви лу, тај од нос тре ба да бу де око 2:3, тј. за об ра ду 
но вих са др жа ја упо тре би ти до 40% укуп ног на став ног вре ме на, а 
нај ма ње 60% за оста ло. Ме ђу тим, ни је дан час не тре ба утро ши ти 
са мо за из ла га ње но вог гра ди ва. 

Ре а ли за ци ја про гра ма ма те ма ти ке, по себ но у I раз ре ду, тре
ба да пред ста вља при ро дан пре лаз од на ста ве у основ ној шко ли и 
да се за сни ва на већ сте че ним ма те ма тич ким зна њи ма уче ни ка, с 
тим што објек тив на си ту а ци ја из и ску је из ве сно си сте мат ско утвр
ђи ва ње и об на вља ње оних са др жа ја из про гра ма основ не шко ле на 
ко ји ма се за сни ва об ра да но вих са др жа ја, а то се мо же по сти ћи ин
те гри са њем по је ди них са др жа ја из основ не шко ле у об ра ду но вих 
са др жа ја на оном ме сту где је то по треб но и у оној фа зи на ста ве 
ка да је то ак ту ел но (об на вља ње на са мом ча су, са мо стал но об на
вља ње од стра не уче ни ка кроз до ма ћи рад и сл.). То од на став ни ка 
зах те ва да сми шље но и сту ди о зно пла ни ра ју на став не са др жа је.

У по гле ду ма те ма тич ке тер ми но ло ги је мо ра по сто ја ти кон
ти ну и тет у од но су на ко ри шће ну (про пи са ну) тер ми но ло ги ју у 
основ ној шко ли. 

Ра ди оса вре ме њи ва ња на ста ве ма те ма ти ке и ефи ка сни јег 
усва ја ња са др жа ја, по жељ но је да се обез бе ди и при су ство ра чу
нар ске по др шке у на ста ви ма те ма ти ке (у по чет ној фа зи у фрон тал
ном об ли ку ра да и уз ко ри шће ње узор них де мон стра ци о них про
грам ских апли ка ци ја, уко ли ко не ма усло ва за ин ди ви ду ал ни рад 
уче ни ка на ра чу на ру у окви ру на ста ве ма те ма ти ке).

На чин ре а ли за ци је по раз ре ди ма 

I раз ред

Логикаискупови. – Ову те му тре ба ре а ли зо ва ти кроз по на
вља ња, про ду бљи ва ња и до пу ња ва ња оног што су уче ни ци учи ли 
у основ ној шко ли. Ови ло гич коску пов ни са др жа ји (ис каз, фор му
ла, ло гич ке и ску пов не опе ра ци је, основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, 
ло гич ко за кљу чи ва ње и до ка зи ва ње тврд њи, ре ла ци је и функ ци
је) из ве сна су осно ва за ви ши ни во де дук ци је и стро го сти у ре а
ли за ци ји оста лих са др жа ја про гра ма ма те ма ти ке на овом ступ њу 
обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка. При то ме, на гла сак тре ба да бу де 
на овла да ва њу ма те ма тич коло гич ким је зи ком и раз ја шња ва њу су
шти не зна чај них ма те ма тич ких пој мо ва и чи ње ни ца, без пре ве ли
ких фор ма ли за ци ја. 

Ва жан мо ме нат у спре ча ва њу фор ма ли зма и усме ра ва њу па
жње у на ста ви ма те ма ти ке на су штин ска пи та ња је сте пра вил но 
схва та ње уло ге и ме ста ло гич коску пов не (па и ге о ме триј ске) тер
ми но ло ги је и сим бо ли ке. 

Еле мен те ком би на то ри ке тре ба да ти на јед но став ни јим при
ме ри ма и за да ци ма, као при ме ну основ них прин ци па пре бро ја ва
ња ко нач них ску по ва. 

Реалнибројеви. – У кра ћем пре гле ду бро је ва од при род них 
до ре ал них, тре ба из вр ши ти си сте ма ти за ци ју зна ња о бро је ви ма, 
сте че ног у основ ној шко ли, по себ но ис ти чу ћи прин цип пер ма
нен ци је свој ста ва ра чун ских опе ра ци ја. При то ме по себ ну па жњу 
обра ти ти на свој ства ра чун ских опе ра ци ја, као осно ву за ра ци о на
ли за ци ју ра чу на ња и тран сфор ма ци је из ра за у окви ру дру гих те ма.

Пропорционалноствеличина. – Ка рак те ри сти ка ове те ме је 
што у њој до ла зи до из ра жа ја по ве зи ва ње и при ме на ра зних ма те ма
тич ких зна ња. На ба зи про ши ри ва ња и про ду бљи ва ња ра ни је сте че
них зна ња, основ ну па жњу ов де тре ба по све ти ти при ме ни функ ци ја 
ди рект не и обр ну те про пор ци о нал но сти и про пор ци ја у ре ша ва њу 
ра зних прак тич них за да та ка, по ве зу ју ћи то и са та блич ним и гра
фич ким при ка зи ва њем од ре ђе них ста ња, про це са и по ја ва.

Уводугеометрију. – Ово је увод на те ма у ге о ме три ју на ро чи
то у по гле ду упо зна ва ња уче ни ка са ак си о мат ским при сту пом из у ча
ва њу ге о ме три је (основ ни и из ве де ни пој мо ви и ста во ви, де фи ни ци
је). По ла зе ћи од по себ но иза бра них ак си о ма при па да ња, рас по ре да 
и па ра лел но сти тре ба на не ко ли ко јед но став ни јих при ме ра упо зна ти 
уче ни ке са су шти ном и на чи ном до ка зи ва ња те о ре ма.

Подударност. – Об ра да са др жа ја из ове те ме (по ду дар ност, 
век то ри и изо ме триј ске тран сфор ма ци је) тре ба да бу де на ста вак 
оног што се о то ме учи ло у основ ној шко ли. Осла ња ју ћи се на 
прет ход на зна ња уче ни ка о век то ри ма, тре ба тај по јам до гра ди ти 
до ни воа нео п ход ног за ефи ка сну при ме ну. Та ко ђе, тре ба ис та ћи 
основ на свој ства сва ке од из у ча ва них изо ме три ја и об ра ди ти изо
ме триј ске тран сфор ма ци је као пре сли ка ва ње рав ни у са му се бе, 
њи хо ву кла си фи ка ци ју и при ме не.

Рационалниалгебарскиизрази. – Циљ ове те ме је да уче
ни ци, ко ри сте ћи упо зна та свој ства опе ра ци ја са ре ал ним бро је ви
ма, ко нач но овла да ју иде ја ма и по ступ ци ма вр ше ња иден тич них 
тран сфор ма ци ја по ли но ма и ал ге бар ских раз ло ма ка. При то ме те
жи ште тре ба да бу де на ра зно вр сно сти иде ја, свр си и су шти ни тих 
тран сфор ма ци ја, а не на ра ду са ком пли ко ва ним из ра зи ма. 

Линеарне једначине и неједначине. – У окви ру ове те ме 
тре ба из вр ши ти про ду бљи ва ње и из ве сно про ши ри ва ње зна ња 
уче ни ка о ли не ар ним јед на чи на ма и не јед на чи на ма, ко ја су сте кли 
у основ ној шко ли, ис ти чу ћи по јам екви ва лент но сти јед на чи на и 
не јед на чи на и при ме ну у њи хо вом ре ша ва њу. Тре ба узи ма ти и при
ме ре јед на чи на у ко ји ма је не по зна та у име ни о цу раз лом ка, као и 
оне ко је са др же је дан или два па ра ме тра. У сва ком слу ча ју, тре ба 
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из бе га ва ти јед на чи не са су ви ше сло же ним из ра зи ма. У овој те ми 
те жи ште тре ба да бу де у при ме ни јед на чи на на ре ша ва ње ра зних 
про бле ма. При ли ком об ра де не јед на чи на и си сте ма не јед на чи на са 
јед ном не по зна том тре ба се огра ни чи ти са мо на оне ко је не са др же 
па ра ме тре. Ре ше ња не јед на чи на за пи си ва ти на ви ше на чи на, опре
де љу ју ћи се за нај це лис ход ни ји, ко ри сте ћи при то ме пр вен стве но 
уни ју и пре сек ску по ва.

Сличност. – У окви ру ове те ме, по ред за сни ва ња ме ре ња 
ду жи и угло ва, (до во де ћи у ве зу са мер љи вост ду жи с ка рак те ром 
раз ме ре њи хо вих ду жи на) и про ду бље ни јег усва ја ња Та ле со ве те
о ре ме (са при ме на ма), уче ни ци тре ба да уоче прак тич не при ме не 
слич но сти. По себ но тре ба да схва те су шти ну ме то да слич но сти у 
ре ша ва њу ра чун ских и кон струк тив них за да та ка. Та ко ђе је зна чај
на при ме на слич но сти у до ка зи ва њу по је ди них те о ре ма (Пи та го
ри не и др.). Мо же се об ра ди ти и од нос по вр ши на слич них мно
го у гло ва (у ви ду за дат ка). Од го ва ра ју ћу па жњу тре ба по све ти ти 
при ме ни Пи та го ри не те о ре ме у ра чун ским и кон струк тив ним за
да ци ма.

Тригонометријаправоуглогтроугла. – Уче ни ци тре ба до
бро да схва те ве зе из ме ђу стра ни це и угло ва пра во у глог тро у гла 
(де фи ни ци је три го но ме триј ских функ ци ја оштрог угла), њи хо ве 
по сле ди це и при ме не. При ре ша ва њу пра во у глог тро у гла тре ба се 
огра ни чи ти на јед но став ни је и ра зно вр сне за дат ке.

II раз ред

Степеновањеикореновање. – Ов де тре ба по све ти ти пу ну 
па жњу усва ја њу пој ма сте пе на и ко ре на и са вла ђи ва њу опе ра ци ја 
са њи ма (на ка рак те ри стич ним, али не мно го сло же ним за да ци ма). 
Од по себ ног је зна ча ја ре ла ци ја  а та ко ђе и де ци мал ни за
пис бро ја у тзв. стан дард ном об ли ку а· 10n, где је 1≤a<10 и n ∈ N. 
Об ра ди ти ра ци о на ли са ње име ни ла ца об ли ка: 

Функ ци ју у = хn ис пи ти ва ти са мо у не ко ли ко слу ча је ва (за 
n≤4), са за кључ ком о об ли ку гра фи ка ка да је из ло жи лац n па ран и 
ка да је не па ран број. У ве зи са ком плек сним бро је ви ма тре ба об
ра ди ти са мо основ не пој мо ве и чи ње ни це ко је ће би ти нео п ход не 
при из у ча ва њу са др жа ја о ква драт ној јед на чи ни.

Квадратна једначина и квадратна функција. – Са др жа ји 
ове те ме зна чај ни су са ста но ви шта си сте мат ског из гра ђи ва ња ал
ге бре и прак тич них при ме на. Тре ба ре ша ва ти и јед на чи не са не по
зна том у име ни о цу раз лом ка, ко је се сво де на ква драт не јед на чи не, 
као и јед но став ни је јед на чи не са па ра ме три ма. По треб ну па жњу 
ва ља по све ти ти при ме ни ква драт них јед на чи на и не јед на чи на у 
ре ша ва њу ра зно вр сних а јед но став ни јих про бле ма. Нео п ход но је 
да уче ни ци до бро на у че да ски ци ра ју и „чи та ју” гра фик ква драт не 
функ ци је. При ис пи ти ва њу ква драт не функ ци је у ве ћој ме ри тре
ба ко ри сти ти упра во њен гра фик (ње го ву ски цу), не ин си сти ра ју ћи 
мно го на од ре ђе ној „ше ми ис пи ти ва ња функ ци је” у ко јој цр та ње 
гра фи ка до ла зи тек на кра ју. Ква драт не не јед на чи не тре ба ре ша
ва ти ко ри сте ћи зна ња о зна ку ква драт ног три но ма, као и зна ња о 
ре ша ва њу ли не ар них не јед на чи на. 

Експоненцијална и логаритамскафункција. – При ли ком 
об ра де ових функ ци ја, за уоча ва ње њи хо вих свој ста ва ко ри сти ти 
пр вен стве но гра фич ке ин тер пре та ци је. На јед но став ним при ме ри
ма упо зна ти од ре ђи ва ње ло га ри та ма (у ци љу про ду бљи ва ња пој ма 
ло га рит ма). Ло га рит мо ва ње об ра ди ти у ме ри нео п ход ној за прак
тич не при ме не (уз ко ри шће ње џеп них ра чу на ра).

Полиедрииобртнатела. – У об ра ди ових са др жа ја (у ства
ри, про ду бљи ва њу и до пу ња ва њу зна ња ко ја о њи ма уче ни ци већ 
има ју) зна чај но је да уче ни ци већ усво је не основ не пој мо ве и чи
ње ни це про стор не ге о ме три је уме ју успе шно при ме њи ва ти у ре ша
ва њу за да та ка (не мно го сло же них), укљу чу ју ћи и оне прак тич не 
при ро де (од ре ђи ва ње за пре ми не мо де ла не ког ге о ме триј ског те ла, 
кон крет не гра ђе ви не или пред ме та, ако уна пред ни су да ти нео п
ход ни по да ци и сл.). По себ ну па жњу тре ба по све ти ти да љем раз
ви ја њу ло гич ког ми шље ња и про стор них пред ста ва уче ни ка, че му 
у из ве сној ме ри мо же до при не ти ра зум но по зи ва ње на очи глед
ност, ко ри шће ње мо де ла (па и при руч них сред ста ва) и пра вил но 
ски ци ра ње про стор них фи гу ра. По ред да љег ра да на уса вр ша ва њу 

тех ни ке ра чу на ња и тран сфор ма ци ја из ра за, ко ри сно је по вре ме но 
од уче ни ка зах те ва ти да да ју про це ну ре зул та та ра чун ског за дат ка. 
Обра сци за по вр ши ну и за пре ми ну лоп те и ње них де ло ва не мо ра
ју се из во ди ти.

ОСНОВИПРЕВОЂЕЊА

ТРЕЋИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

Смер:живијезици

Циљизадаци

Циљ на ста ве пред ме та основипревођења је сте раз ви ја ње еле
мен тар них те о риј ских са зна ња и прак тич них ве шти на из обла сти 
пи сме ног и усме ног пре во ђе ња у фор мал ном и не фор мал ном кон
тек сту.

Задаци на ста ве пред ме та основипревођења су да уче ни ци: 
– схва те су шти ну, осо бе но сти и зна ча ја пре во ђе ња;
– са вла да ју основ не за ко ни то сти и по ступ ке при ли ком пи сме

ног и усме ног пре во ђе ња;
– раз ви ја ју пре во ди лач ке спо соб но сти и дру ге вр сте пре о

бли ко ва ња усме них и пи са них тек сто ва (од ма тер њег ка циљ ном 
и обр ну то) у не фор мал ним и фор мал ним кон тек сти ма, уз уви ђа ње 
слич но сти и раз ли ка у свим по зна тим је зич ким си сте ми ма;

– схва те зна чај пре во ђе ња и од го вор ност ко је пре во ђе ње под
ра зу ме ва;

– раз ви ја ју ин тер кул тур ну ком пе тен ци ју и раз у ме ју кул ту ро
ло шки кон текст ко ји пред ста вља ју нео п хо дан услов за ква ли тет но 
пре во ђе ње.

САДРЖАЈИПРОГРАМА

– При ро да пре во ђе ња;
– исто риј ски раз вој пре во ђе ња;
– дру штве на уло га пре во ђе ња;
– спе ци фич ност пре во ђе ња;
– спе ци фич ност пре во ђе ња у од но су на на ци о нал ну кул ту ру 

и тра ди ци ју;
– об ли ци и вр сте пре во ђе ња;
– пре во ди лач ки по ступ ци;
– по моћ на сред ства у пре во ђе њу;
– пре во ђе ње и кон тра стив на ана ли за;
– спе ци фич ни про бле ми раз ли чи тих вр ста пре во ђе ња;
– ети ке ци ја у про во ђе њу.
На по ме на:
У окви ру те ме о спе ци фич но сти ма пре во ђе ња, за ја пан ски је

зик тре ба во ди ти ра чу на о сле де ћем: про бле ми тзв. „је зич ких ре а
ли ја”, ги се и го и ги та и го, раз ли ка из ме ђу пи са ног и го вор ног сти ла, 
раз ли чи ти ни вои уч ти вог го во ра, по себ ност књи жев них вр ста (по
ет ске фор ме, хон ка до ри).

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

На ста ва пред ме та основипревођења уско је по ве за на са на
ста вом пр вог стра ног је зи ка, бу ду ћи да са др жа ји про гра ма об у хва
та ју основ не пој мо ве из те о ри је пре во ђе ња и по себ но тех ни ке пре
во ђе ња. Да би се оства ри ли по ста вље ни ци ље ви и за да ци, на ста ва 
се са сто ји из те о риј ског и прак тич ног де ла. Има ју ћи то у ви ду, у 
на ста ви овог пред ме та осим лин гви стич ких, у пу ној ме ри мо ра ју 
би ти за сту пље ни и ци ви ли за циј ски, кул тур ни, књи жев ни и на уч
но тех нич ки са др жа ји. 

Организацијанаставе

На ста ва основапревођења од ви ја се у оде ље њу од 24 уче ни
ка. На став ник ор га ни зу је, во ди и ко ор ди ни ра на став ни про цес у 
ко јем је од пре суд ног зна ча ја ак тив ност уче ни ка на оспо со бља ва
њу за са мо стал ни рад.
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Про гра мом пред ви ђен број ча со ва за оства ри ва ње ци ље ва и 
за да та ка овог пред ме та тре ба рас по ре ди ти та ко да се за усва ја ње 
те о риј ског де ла упо тре би 40% вре ме на, а за сти ца ње прак тич них 
зна ња 60%.

У то ку на став ног про це са уче ни ци се оспо со бља ва ју за раз ли
чи те вр сте пре во ђе ња, са по себ ним фо ку сом на пи сме но пре во ђе ње.

Сте че на те о риј ска зна ња из тех ни ке пре во ђе ња уче ни ци при ме
њу ју пре во де ћи са стра ног на ма тер њи је зик и обр ну то. На став ник 
на сто ји да оси гу ра рав но мер ну за сту пље ност оба сме ра пре во ђе ња.

При ли ком пре во ђе ња књи жев них тек сто ва, на став ник ин си
сти ра на ко рект но сти пре во да про зног и драм ског тек ста, а пре пев 
де таљ ни је об ра ђу је са мо са по себ но за то да ро ви тим уче ни ци ма.

У ци љу по сти за ња ве ће мо ти ва ци је за рад, са став ни део на
ста ве чи не и ра зни ви до ви са рад ње са од го ва ра ју ћим ин сти ту ци
ја ма у гра ду: при су ство ва ње пре да ва њи ма и три би на ма у ор га ни
за ци ји Удру же ња пре во ди ла ца, го сто ва ње уче ни ка у цен три ма за 
обу ку за кон се ку тив но и си мул та но пре во ђе ње, раз го во ри са ис
так ну тим пре во ди о ци ма, итд.

Са став ни део на став ног про це са су и че сте усме не и пи сме не 
ве жбе пре во ђе ња. Оне пред ста вља ју илу стра ци ју од ре ђе ног пре
во ди лач ког по ступ ка и по пра ви лу су крат ке и ра зно вр сне. Ду жи 
пи сме ни пре во ди ра де се у ви ду до ма ћег за дат ка, а ко рект ност пре
во да се про ве ра ва на ча су.

Уче ни ци се у ра ду упу ћу ју на стал но ко ри шће ње раз ли чи тих 
вр ста реч ни ка.

Наставниматеријал

У ци љу успе шни јег оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва и за да
та ка, у на ста ви се ко ри сти аутен тич ни ма те ри јал (штам па, аудио и 
ви део ма те ри јал). Аудио и ви део ма те ри јал ко ри сти се за илу стра
ци ју и усва ја ње тех ни ка кон се ку тив ног и си мул та ног пре во ђе ња.

Писменизадаци

У то ку школ ске го ди не уче ни ци ра де 2 пи сме на за дат ка, по 
је дан у сва ком по лу го ди шту. Пи сме ни за да так се по пра ви лу ра ди 
у фор ми пре во да и про ве ра ва оспо со бље ност уче ни ка за при ме ну 
сте че них те о риј ских зна ња и ни во оспо со бље но сти за са мо стал ни 
рад. У то ку пи сме ног за дат ка на став ник мо же до зво ли ти упо тре бу 
реч ни ка.

Осим оба ве зног пи сме ног за дат ка, ра де се и кра ћи кон трол ни 
за да ци. 

Смер:класичнијезици

Циљизадаци

Циљ

Циљ на ста ве пред ме та основи превођења је оспо со бља ва ње 
уче ни ка да са мо стал но, уз упо тре бу реч ни ка и од го ва ра ју ће по
моћ не ли те ра ту ре, пи са но пре во де од лом ке из спи са кла сич них 
грч ких и рим ских пи са ца.

Задаци на ста ве пред ме та основипревођења су да се уче ни ци:
– упо зна ју са основ ним пре во ди лач ким тех ни ка ма; 
– оспо со бе да пра вил но и свр сис ход но ко ри сте реч ни ке и 

при руч ни ке;
– оспо со бе за са мо стал ну ана ли зу и ту ма че ње тек ста;
– упо зна ју са зна ча јем по зна ва ња кон тек ста за пра вил но пре

во ђе ње;
– упо зна ју са на чи ни ма ре ша ва ња про бле ма ана хро нич но сти 

тек ста.

САДРЖАЈИПРОГРАМА

Општепоставке

Пре во ди лач ке ме то де и тех ни ке; 
Ту ма че ње и пре во ђе ње; 
Еле мен ти кон тра стив не ана ли зе;
По јам сти ла и про бле ми стил ске ана ли зе.

Текст

Адап ти ра ни тек сто ви; 
Из вор ни тек сто ви; 
Сен тен це / из ре ке.

Помоћнасредства

Реч ни ци; 
При руч ни ци; 
Књи жев ни пре во ди грч ких и рим ских ауто ра.

Специфичностипревођењасакласичнихјезика

Ана хро нич ност пој мо ва, ре а ли ја и књи жев них фор ми.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

На по чет ку нај ве ћу па жњу тре ба по све ти ти упо тре би реч ни
ка. Упут но је да уче ни ци нај пре са на став ни ком чи та ју уна пред 
ода бра не од ред ни це, а тек по том да на ча су ко ри сте реч ник са мо
стал но, уз по моћ на став ни ка.

По жељ но је да тек сто ви у што ве ћем бро ју бу ду про зни. При 
об ра ђи ва њу по е зи је не тре ба ин си сти ра ти на ме трич ком пре во ђе њу.

Нај ва жни је од све га је сте на гла си ти уче ни ци ма да је по треб
но да нај пре раз у ме ју текст, па да га тек он да пре во де.

Тек сто ве ко ји се об ра ђу ју по жељ но је ди дак тич ки опре ми ти. 
Ме ђу ве жба ма тре ба да се на ђу ве жбе ан то ни ми је и си но ни ми је, 
као и ве жбе из на ла же ња ал тер на тив них из ра за, ка ко у кла сич ном 
та ко и у ма тер њем је зи ку.

Сен тен це/из ре ке је пре по руч љи во ко ри сти ти као упе ча тљи ве 
при ме ре фра зе о ло шких и кон цеп циј ских слич но сти и раз ли ка.

Ка ко је по жељ но уче ни ци ма да ва ти и при ме ре по себ но успе
лих пре во да на ма тер њи је зик, пре по ру ка је да се по вре ме но ко ри
сте по сто је ћи књи жев ни пре во ди грч ких и рим ских пи са ца. Та ко
ђе, зна чај ну по моћ мо гу пред ста вља ти и на ро чи то ус пе ли пре во ди 
са мо дер них стра них је зи ка ко је уче ни ци зна ју.

РЕ ТО РИ КА И БЕ СЕД НИ ШТВО

Циљизадаци

Циљ на ста ве пред ме та је про ши ри ва ње оп ште кул ту ре и раз ви
ја ње спо соб но сти го во ра, ар гу мен то ва ња и пра вил ног за кљу чи ва ња. 

Задаци на ста ве пред ме та су да уче ни ци: 
– упо зна ју исто ри јат ре то ри ке и бе сед ни штва;
– не гу ју пра ви лан го вор и пре ци зност из ра жа ва ња;
– раз ви ја ју сми сао за тач но и ефи ка сно фор му ли са ње по је ди них 

про бле ма и при пре ма ју се за успе шно дру штве но ко му ни ци ра ње;
– не гу ју спо соб ност убе дљи вог ар гу мен то ва ња раз ли чи тих 

ста во ва и кри тич ког ми шље ња;
– упо зна ју и при ме њу ју од ре ђе на ре то рич ка пра ви ла;
– раз ви ја ју спо соб ност ло гич ког за кљу чи ва ња;
– про ши ру ју оп шту кул ту ру и до пу не сте че на зна ња.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

ПРЕД МЕТ И ЊЕ ГО ВИ ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ (4)

По јам ре то ри ке. Од нос ре то ри ке и бе сед ни штва. Да ли се го
вор ник ра ђа или се учи (та ле нат или на ук)? Зна чај и дру штве на 
уло га бе сед ни штва. Бе сед ни штво и де мо кра ти ја. Про ти ву реч ни 
ста во ви о ко ри сно сти бе сед ни штва.

Вр сте бе сед ни штва. Суд ско (фо рен зич но) бе сед ни штво. По
ли тич ко (де ли бе ра тив но) бе сед ни штво. Све ча но (епи де ик тич ко) 
бе сед ни штво. Оста ли об ли ци бе сед ни штва.

ИСТО РИ ЈА БЕ СЕД НИ ШТВА И РЕ ТО РИ КЕ (12)

Ан тич ко грч ко бе сед ни штво. Тра го ви код Хо ме ра. Пр ви при
ме ри суд ског го во ра. Ра ђа ње ре то ри ке на Си ци ли ји − Ко ракс и 
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Ти си ја. На ста нак ре то ри ке и суд ско бе сед ни штво. Те ми сто кле и 
Пе ри кле. Гор ги ја и на ста нак атин ског бе сед ни штва. Алек сан дриј
ски ка нон де се то ри це го вор ни ка. Про цват суд ског го во ра у Ати
ни: Ан ти фонт, Ли си ја, Ис ко крат, Исеј, Де мо стен. Про фе си о нал ни 
пи сци суд ских го во ра – ло го гра фи. Пр ви уџ бе ни ци го вор ни штва. 
Пла тон (Фе дар). Ари сто тел.

Ре то ри ка и бе сед ни штво у Ри му. Грч ко на сле ђе. Ати ци стич ки 
и ази јат ски стил. Дру штве не окол но сти ко је су по го до ва ле раз вит
ку ре то ри ке и бе сед ни штва у Ри му. Шко ло ва ње бе сед ни ка. Ка тон. 
Ци це рон. Квин ти ли јан.

Сред њо ве ков но бе сед ни штво. Уло га хри шћан ске цр кве. Вр
сте ду хов них бе се да (про по ве ди, сло ва, по у ке). Јо ван Зла то у сти. 
Ав гу сти но ва ре то ри ка. Пре жи вља ва ње суд ског го вор ни штва у 
Ита ли ји. Ре не сан сна ре то ри ка. По ли тич ко го вор ни штво бур жо
а ских ре во лу ци ја. Ре то ри ка и бе сед ни штво код нас − Ну ши ће ва 
„Ре то ри ка”. За сту пље ност ре то ри ке у шко ла ма и на фа кул те ти ма 
у све ту и код нас.

ОСО БИ НЕ БЕ СЕ ДЕ (16)

Основ не од ли ке до бре бе се де, пред мет и циљ бе се де. Струк
ту ри ра ње бе се де. Ан тич ка пе то де о ба. Увод (еџор ди ум) и ње го ви 
нео п ход ни еле мен ти. Из ла га ње (екс по си цио) − основ ни за да ци и 
нео п ход ни де ло ви. За кљу чак (кон клу сио) и ње го ве глав не ка рак
те ри сти ке.

Во де ћа ми сао бе се де. Еко но ми ја ар гу ме на та. Ду жи на бе се де. 
При пре ма ње бе се де. Пи са ни го вор и го вор екс тем по ре. Зна чај до
брих бе сед ни ка (основ не те зе бе се де). Ми са о ни кон цепт екс тем по
рар не бе се де.

Стил ске осо би не бе се де. Ја сно ћа из ра жа ва ња. Пра ви лан и 
чист го вор. Из бор ре чи. Фи гу ре ре чи и фи гу ре ми сли. При ме ри ва
жни јих фи гу ра. Оп шта ме ста.

ОСО БИ НЕ ГО ВОР НИ КА (7)

Спо ља шње осо би не. Из глед бе сед ни ка. Глас и ње гов зна чај. 
Дик ци ја и мо ду ла ци ја гла са. Ге сти ку ла ци ја.

Ду хов не осо би не. Ин те ли ген ци ја и ело квен ци ја. По зна ва ње 
пред ме та бе се де. Мо рал на свој ства го вор ни ка. Убе ђе ност го вор
ни ка. Ме мо ри ја. Са мо са вла ђи ва ње. Кон тро ли са ње тре ме и стра ха.

ОСО БИ НЕ СЛУ ША ЛА ЦА (7)

Вр сте ауди то ри ју ма. Ано ним ни и по зна ти слу ша о ци. Хо мо
ге ни и ра зно род ни ауди то ри јум. Ма ли и ма сов ни ауди то ри јум. 
Осо би не и по на ша ње ма сов ног ауди то ри ју ма. Одр жа ва ње па жње 
ауди то ри ју ма (до сет ке, ре тор ска пи та ња, илу стра ци ја, ста ти стич ки 
по да ци, шоктех ни ка). Ре ак ци је ауди то ри ју ма.

ПРИ МЕ РИ НАЈ БО ЉИХ БЕ СЕ ДА (8)

ВЕ ЖБЕ (10)

Сва ки уче ник тре ба да на ве жба ма при пре ми и из го во ри не
ко ли ко бе се да на за да ту те му, им про ви зу је го вор у од ре ђе ном по
во ду (про сла ва да на шко ле, ро ђен дан, ма ту ра и сл.), оце њу је и ана
ли зи ра го вор ко ји су дру ги уче ни ци одр жа ли, итд.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Са др жа ји про гра ма овог пред ме та се осла ња ју на зна ња и 
спо соб но сти уче ни ка из пред ме та срп ски је зик сте че на то ком 
прет ход ног обра зо ва ња. На став ни про грам срп ског је зи ка и књи
жев но сти, у де лу кул ту ра из ра жа ва ња, об у хва та са др жа је ко ји омо
гу ћа ва ју сти ца ње оп штих зна ња о сти ли сти ци и функ ци о нал ним 
сти ло ви ма и о стил ским осо би на ма бе се де. У ре а ли за ци ји са др жа
ја про гра ма овог пред ме та тре ба ус по ста ви ти ко ре ла ци ју са свим 
дру штве ним пред ме ти ма, а по себ но са пред ме ти ма срп ски је зик и 
књи жев ност.

Са др жа ји про гра ма пред ме та осно ви ре то ри ке и бе сед ни штва 
об у хва та ју те о риј ски део и ве жбе, што зах те ва и по себ не об ли ке 
ор га ни за ци је на ста ве.

У те о риј ском де лу са др жа ја про гра ма на став ник пре зен ти ра 
уче ни ци ма основ на на че ла бе сед ни штва и ло гич ке и тех нич ке ме
то де. На при ме ри ма нај бо љих бе се да на став ник илу стру је те о риј
ска из ла га ња и има сло бо ду да сам би ра при ме ре ко ји ма из ра жа ва 
сво ју кре а тив ност и спо соб ност да код уче ни ка раз ви је љу бав пре
ма пред ме ту.

По себ ну па жњу на став ни ци тре ба да обра те ве жба ма и из бо
ру те ма та ко да омо гу ће уче ни ци ма да прак тич но при ме не сте че на 
те о риј ска зна ња и основ не прин ци пе бе сед ни штва на кон крет ним 
при ме ри ма. Сва ки уче ник тре ба да при пре ми је дан го вор на за да ту 
те му и је дан го вор по свом из бо ру.

У при пре ми на ста ве пред мет ни на став ни ци мо гу да ко ри сте 
сле де ћу ли те ра ту ру:

1. Бра ни слав Ну шић: „Ре то ри ка” (Геца Кон,1934., Бе о град
или репринтБеоград,1988.).

2. Др Сре тен Пе тро вић: „Ре то ри ка” (Савременаадминистра
ција, Бе о град,1995.).

При ли ком оце њи ва ња уче ни ка тре ба во ди ти ра чу на о ком
по зи ци ји го во ра, на чи ну и ква ли те ту ар гу мен то ва ња и о фор ми 
и ле по ти из ра жа ва ња. Ми ни мум зах те ва је да уче ни ци са вла да ју 
основ на те о риј ска зна ња, а гра ди ра ње оце не се вр ши на осно ву 
уче ни ко ве спо соб но сти да та те о риј ска зна ња при ме ни у при пре ми 
свог го во ра на за да ту те му и го во ра по свом из бо ру.

РАЧУНАРСТВОИИНФОРМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка је сти
ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста
во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не 
за да ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо
со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на 
на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље. 

Задаци на ста ве пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка су да 
уче ни ци:

– раз ви ја ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва
ко днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са
ње и раз вој дру штва;

– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 
зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра и из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре ше ња 
у обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је;

– стек ну зна ња по треб на за по де ша ва ње па ра ме та ра опе ра
тив ног си сте ма на ни воу ко ри снич ког ин тер феј са, ко ри шће ње мо
гућ но сти опе ра тив них си сте ма и си сте ма да то те ка кон крет ног опе
ра тив ног си сте ма;

– раз ви ју пре ци зност, ра ци о нал ност и кре а тив ност у ра ду са 
ра чу на ром;

– овла да ју ко ри шће њем про гра ма за об ра ду тек ста и та бе лар
них по да та ка и кре и ра ње до ку ме на та у ко ме су ин те гри са ни текст, 
сли ка и та бе ла;

– раз у ме ју прин ци пе функ ци о ни са ња ин тер не та, ло кал них 
мре жа и оспо со бе се за ко ри шће ње мре жних ре сур са, ин тер нет 
сер ви са и си сте ма за елек трон ско уче ње;

– упо зна ју на чи не из ра де пре зен та ци ја и оспо со бе се за из ра
ду јед но став ни јих пре зен та ци ја;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у са вла да ва њу про гра ма 
дру гих на став них пред ме та;

– упо зна ју прин ци пе пред ста вља ња и об ра де цр те жа и сли ка 
на ра чу на ру и овла да ју тех ни ка ма ко ри шће ња јед ног од гра фич ких 
про гра ма за об ра ду цр те жа и сли ка;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са ал го ри там ским на чи ном ре ша ва ња про бле ма 
и основ ним ал го рит ми ма;

– ефи ка сно ко ри сте про грам ски је зик за сно ван на про зо ри ма 
за ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма у да љем обра зо ва њу, про фе си о
нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту; 
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– раз ви ју спо соб но сти пи са ња про гра ма во ђе них до га ђа ји ма 
и раз у ме ју прин ци пе кре и ра ња мо ду лар них и до бро струк ту и ра них 
про гра ма;

– упо зна ју основ ни кон цепт и прин ци пе Веб ди зај на и Веб 
про гра ми ра ња, раз у ме ју ло ги ку ани ма ци је и овла да ју ње ном упо
тре бом у кре и ра њу соп стве них Веб про је ка та;

– упо зна ју кон цепт ба зе по да та ка, ње ну ор га ни за ци ју, ко ри
шће ње упи та за до би ја ње тра же них по да та ка из ба зе, пра вље ње из
ве шта ја и ди стри бу ци ју по да та ка;

– ја ча ју спо соб ност ре ша ва ња про бле ма раз во јем ло гич ког и 
кри тич ког ми шље ња; 

– уна пре де спо соб но сти за бр зо, ефи ка сно и ра ци о нал но про
на ла же ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем ра чу на ра, као и њи хо во кри
тич ко ана ли зи ра ње, скла ди ште ње и пре но ше ње;

– на аде ква тан на чин ко ри сте пред но сти ра чу на ра и дру штве
них мре жа у удру жи ва њу са дру ги ма и по кре та њу ак ци ја чи ји је 
циљ ши ре ње ко ри сних ин фор ма ци ја или пру жа ње по мо ћи и по др
шке они ма ко ји ма је то по треб но;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке са мо стал ног уче ња ко ри сте
ћи мо гућ но сти ра чу на ра и раз ви ју спрем ност за уче ње то ком це лог 
жи во та.

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ОСНО ВИ ИН ФОР МА ТИ КЕ (8)

• Ин фор ма ци ја и ин фор ма ти ка.
• Ко ди ра ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем би нар ног бро јев ног 

си сте ма.
• Пред ста вља ње ра зних ти по ва ин фор ма ци ја (тек сту ал не, гра

фич ке и звуч не).
• Ко ди ра ње ка рак те ра, код не схе ме.
• Је ди ни це за ме ре ње ко ли чи не ин фор ма ци ја.
• Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја (при ку пља ња, скла ди

ште ња, об ра де, при ка зи ва ња и пре но са по да та ка).
• Зна чај и при ме на ра чу на ра.
• Ути цај ра чу на ра на здра вље.

2. АР ХИ ТЕК ТУ РА РА ЧУ НАР СКОГ СИ СТЕ МА (4)

• Струк ту ра и прин цип ра да ра чу на ра.
• Вр сте ме мо ри је ра чу на ра.
• Про це сор.
• Ма тич на пло ча.
• Ма ги стра ла.
• Ула зноиз ла зни уре ђа ји.
• Ути цај ком по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра.

3. ПРО ГРАМ СКА ПО ДР ШКА РА ЧУ НА РА (2)

• Опе ра тив ни си стем.
• Си стем ски софт вер.
• Апли ка тив ни софт вер.
• Вер зи је и мо ди фи ка ци је про гра ма.
• Ин тер на ци о на ли за ци ја и ло ка ли за ци ја (тер ми ни i18n и L10n)
• Ди стри бу ци ја про грам ских про из во да (ко мер ци јал на, де

ље на (енгл. shareware), јав но до ступ на (енгл. freeware), ), проб на 
(енгл. trial)).

• За шти та пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну.

4. ОСНО ВЕ РА ДА У ОПЕ РА ТИВ НОМ СИ СТЕ МУ  
СА ГРА ФИЧ КИМ ИН ТЕР ФЕЈ СОМ (12)

• Основ ни еле мен ти гра фич ког ин тер феј са опе ра тив ног си сте
ма (рад на по вр ши на, про зор, ико на, дуг ме, па нел, ме ни, ка та лог).

• По кре та ње про гра ма.
• Да то те ка (атри бу ти да то те ке, пу та ња да то те ке, груп но име 

да то те ка) и основ не опе ра ци је над да то те ком.
• Ка та лог.

• Ар хи ви ра ње да то те ка и сред ства за ар хи ви ра ње да то те ка.
• Основ на по де ша ва ња опе ра тив ног си сте ма: по де ша ва ње да

ту ма и вре ме на, рад не по вр ши не (по за ди не, чу ва ра екра на, ре зо лу
ци је екра на), ре ги о нал на по де ша ва ња, про ме на ко ри снич ких на ло га.

• Ин ста ли ра ње ко ри снич ких про гра ма. Укла ња ње про гра ма. 
Ин ста ли ра ње упра вљач ких про гра ма пе ри фер них уре ђа ја.

• Мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма.
• Сред ства и ме то де за шти те ра чу на ра и ин фор ма ци ја.

5. РАД У ПРО ГРА МУ БЕ ЛЕ ЖНИ ЦА (2)

• Пра ви ла сле пог ку ца ња.
• Унос тек ста
• По де ша ва ње и про ме на је зи ка та ста ту ре („пи сма”).
• Ко ри шће ње пре чи ца са та ста ту ре 
– отва ра ње дру гог до ку мен та 
– исе ца ње тек ста
– ко пи ра ње тек ста, клип борд
– уба ци ва ње тек ста
– скок на по че так ре да
– скок на крај ре да
– скок на по че так до ку мен та
– скок на крај ре да
– чу ва ње до ку мен та
• Код не ше ме: UNI CO DE и UTF8/UTF16 

6. ТЕКСТПРО ЦЕ СОР (16)

• Рад но окру же ње текстпро це со ра.
• Јед но став ни ја по де ша ва ња рад ног окру же ња.
• Опе ра ци је са до ку мен ти ма (кре и ра ње, отва ра ње, пре ме шта

ње од јед ног до дру гог отво ре ног до ку мен та, чу ва ње, за тва ра ње).
• Уре ђи ва ње тек ста. 
• Ко ри шће ње сим бо ла за фор ма ти ра ње.
• Пре ме шта ње са др жа ја из ме ђу ви ше отво ре них до ку ме на та.
• Уме та ње у текст: спе ци јал них сим бо ла, да ту ма и вре ме на, 

сли ка, тек сту ал них ефе ка та.
• Про на ла же ње и за ме на за да тог тек ста.
• Уме та ње и по зи ци о ни ра ње не тек сту ал них обје ка та.
• Уме та ње та бе ле у текст.
• Фор ма ти ра ње тек ста (стра ни ца, ред, мар ги не, про ред). 
• Ну ме ра ци ја стра ни ца.
• Из ра да сти ло ва. 
• Ко ри шће ње го то вих ша бло на и из ра да соп стве них ша бло на.
• Пи са ње ма те ма тич ких фор му ла.
• Ге не ри са ње са др жа ја и ин дек са пој мо ва.
• Штам па до ку ме на та.

7. ЈЕ ЗИЧ КЕ ОП ЦИ ЈЕ ТЕКСТ ПРО ЦЕ СО РА (4)

• Укљу чи ва ње раз ли чи тих је зич ких па ке та.
• По де ша ва ње је зи ка за про ве ру.
• Про ве ра пра во пи са и гра ма ти ке (spellchecker).
• Елек трон ски реч ни ци.

8. РА ЧУ НАР СКЕ МРЕ ЖЕ И ИН ТЕР НЕТ (14)

• По јам и вр сте ра чу нар ских мре жа.
• На ме на ра чу нар ских мре жа.
• Ра спон мре жа (ло кал не мре же (LAN), гло бал на мре жа (WAN)).
• По ве зи ва ње чво ро ва и то по ло ги ја мре жа.
• Мре жни сло је ви и про то ко ли.
• Мре жни хар двер и софт вер.
• Ин тер нет, тех но ло ги је при сту па ин тер не ту.
• Веб.
• По ве зи ва ње ра чу на ра на ин тер нет.
• Сер ви си ин тер не та.
• Пра во и ети ка на ин тер не ту.

9. СЛАЈДПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ (12)

• Пре зен та ци је и њи хо ва при ме на.
• Основ не ета пе при раз во ју слајдпре зен та ци је.
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• Пра ви ла ди зај на пре зен та ци је. 
• Рад но окру же ње про гра ма за из ра ду слајдпре зен та ци ја.
• По де ша ва ња рад ног окру же ња.
• Кре и ра ње фо тоал бум пре зен та ци је. 
• Ти по ви пре зен та ци ја. 
• Основ не опе ра ци је са слај дом.
• До да ва ње и фор ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та.
• До да ва ње не тек сту ал них обје ка та (гра фич ки, звуч ни, ви део).
• Ани ма ци ја обје ка та слај да.
• Ани ма ци ја пре ла за из ме ђу слај до ва.
• Ди зајн по за ди не и „ма стер” слај да.
• Ин тер ак тив на пре зен та ци ја (хи пер ве зе, ак ци о на дуг мад).
• По де ша ва ње па ра ме та ра при ка за пре зен та ци је.
• Штам па ње пре зен та ци је.

ДРУГИРАЗРЕД
(60 ча со ва ве жби го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. РАД СА ТА БЕ ЛА МА (18)

• Основ ни пој мо ви (при ку пља ње по да та ка, њи хо во та бе лар но 
и гра фич ко при ка зи ва ње на раз не на чи не, као и чи та ње и ту ма че ње 
та квих при ка за). 

• Основ ни пој мо ви о про гра ми ма за рад са та бе ла ма (струк ту
ра до ку мен та, фор ма ти да то те ка).

• По де ша ва ње рад ног окру же ња (па ле те алат ки, пре чи це, ле
њир, по глед, зум) до да ва ње, бри са ње, пре ме шта ње и пре и ме но ва
ње рад них ли сто ва.

• Ти по ви по да та ка.
• Уно ше ње по да та ка у та бе лу (по је ди нач ни са др жа ји ће ли ја и 

ауто мат ске по пу не).
• По де ша ва ње ди мен зи ја, пре ме шта ње, фик си ра ње и са кри ва

ње ре до ва и ко ло на.
• Уно ше ње фор му ла са основ ним арит ме тич ким опе ра ци ја ма, 

ко ри сте ћи ре фе рен це на ће ли је.
• Ко пи ра ње фор му ла, ре ла тив но и ап со лут но ре фе рен ци ра ње 

ће ли ја.
• Функ ци је за: су ми ра ње, сред њу вред ност, ми ни мум, мак си

мум, пре бро ја ва ње, за о кру жи ва ње.
• Ло гич ке функ ци је.
• Фор ма ти ра ње ће ли ја (број де ци мал них ме ста, да тум, ва лу та, 

про це нат, по рав на ње, пре лом, ори јен та ци ја, спа ја ње ће ли ја, фонт, 
бо ја са др жа ја и по за ди не, стил и бо ја ра ма ће ли је).

• Сор ти ра ње и фил три ра ње.
• На ме на раз ли чи тих ти по ва гра фи ко на, при ка зи ва ње по да та

ка из та бе ле по мо ћу гра фи ко на.
• По де ша ва ње из гле да стра ни це до ку мен та за штам па ње 

(ори јен та ци ја па пи ра, ве ли чи на, мар ги не, пре лом, уре ђи ва ње за
гла вља и под нож ја, ауто мат ско ну ме ри са ње стра на).

• Пре гле да ње до ку мен та пре штам па ња, ауто мат ско штам па
ње на слов ног ре да, штам па ње оп се га ће ли ја, це лог рад ног ли ста, 
це лог до ку мен та, гра фи ко на и од ре ђи ва ње бро ја ко пи ја, штам па ње 
до ку мен та.

2. РА ЧУ НАР СКА ГРА ФИ КА (20)

• Увод у ра чу нар ску гра фи ку 
– На чи ни пред ста вља ња сли ка у ра чу на ру – век тор ска и рас

тер ска гра фи ка.
– Ка рак те ри сти ке ра чу нар ске гра фи ке – ре зо лу ци ја и број бо ја.
– Кла си фи ка ци ја про гра ма за рад са ра чу нар ском гра фи ком.
– Фор ма ти да то те ка.
– Ула зне и из ла зне гра фич ке је ди ни це.
• При мер про гра ма за кре и ра ње и об ра ду рас тер ске гра фи ке 
– Увоз сли ке са ка ме ре и ске не ра.
– Основ не ко рек ци је сли ке.
– Про ме на ре зо лу ци је сли ке и фор ма та да то те ке.
– Оп ти ми за ци ја за веб.
– Ор га ни зо ва ње фо тоал бу ма.

– Штам па ње рас тер ске гра фи ке.
– Ала ти за цр та ње.
– Па ле те бо ја.
– Ефек ти, ма ске, исе ца ње, бри са ње, ко пи ра ње де ло ва сли ке, 

по де ша ва ње осве тље но сти, кон тра ста, итд.
– Ре ту ши ра ње и фо томон та жа
– До да ва ње тек ста.
– Из ра да ГИФани ма ци је.
• При мер про гра ма за кре и ра ње век тор ске гра фи ке 
– По де ша ва ње рад ног окру же ња.
– Цр та ње основ них гра фич ких еле ме на та – обје ка та.
– Тран сфор ма ци је обје ка та.
– Ком би но ва ње обје ка та.
– До да ва ње тек ста.
– Ком би на ци ја рас тер ске и век тор ске гра фи ке.
– Сло је ви.
– Гло бал ни пре глед цр те жа.
– Штам па ње век тор ске гра фи ке.

3. МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈА (10)

• На чи ни пред ста вља ња зву ка у ра чу на ру.
• Основ ни фор ма ти за пи са зву ка (WAV, MP3, MIDI).
• Про гра ми за ре про дук ци ју звуч них за пи са.
• При мер про гра ма за сни ма ње зву ка.
• На чи ни пред ста вља ња ви деоза пи са у ра чу на ру.
• Основ ни фор ма ти ви деоза пи са.
• Про гра ми за ре про дук ци ју ви део за пи са.
• Увоз ви део за пи са са ди ги тал не ка ме ре.
• При мер про гра ма за мон та жу ви део за пи са (ком би на ци ја 

сли ке, ви деа и зву ка).
• По ста вља ње ви део за пи са на веб.

4. НА ПРЕД НО КО РИ ШЋЕ ЊЕ ИН ТЕР НЕ ТА (12)

• Веб апли ка ци је за рад са до ку мен ти ма (рад „у обла ку”, енгл. 
cloud com pu ting). Де ље ње до ку ме на та на ве бу.

• Блог. 
• Ви киалат. 
• Елек трон ски порт фо лио.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(1 час не дељ но + 30 ча со ва ве жба ња, 36 + 30 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. АЛ ГО РИ ТАМ СКО РЕ ША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА (4+0)

• Ал го рит ми
– не фор мал ни по јам ал го рит ма
– на чин опи са ал го ри та ма 
– основ не кон струк ци је у из град њи ал го ри та ма (про мен љи ве, 

до де ла, гра на ње, ци клу си)
– при ме ри опи са ал го ри та ма

2. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ И ПРО ГРАМ СКИ ЈЕ ЗИ ЦИ (2+2)

– ком пи ла то ри и ин тер пра та то ри
– кла си фи ка ци је про грам ских је зи ка
– јед но став ни при ме ри про гра ма
– он лајн ком пи ла то ри
– основ ни еле мен ти лек си ке и син так се је зи ка (про мен љи ва, 

до де ла, из раз, на ред ба)

3. ПРО ГРА МИ РА ЊЕ У ВИ ЗУ ЕЛ НОМ ИН ТЕ ГРИ СА НОМ  
РАЗ ВОЈ НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ (2+4)

• Основ ни пој мо ви објект ноори јен ти са ног про гра ми ра ња
• Ви зу ел но про гра ми ра ње и кре и ра ње ГКИ апли ка ци ја
– фа зе у кре и ра њу апли ка ци је
– про гра ми ра ње во ђе но до га ђа ји ма и ру ко ва ње до га ђа ји ма
– де мон стра ци ја на јед но став ним при ме ри ма апли ка ци ја
– еле мен тар но об ја шње ње струк ту ре ге не ри са ног ко да 
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• Основ не стан дард не ком по нен те, до га ђа ји и кла се
– ком по нен те (фор ма(обра зац), ко манд но дуг ме, по ље за 

унос, ра диодуг мад, дуг ме за шти кли ра ње, оквир с ли стом, ком би
но ва ни оквир, оквир за гру пу, пло ча, сат)

– до га ђа ји (уоби ча је ни до га ђа ји ми шем и са та ста ту ре)
– рад са гра фи ком и цр та ње 
– јед но став ни при ме ри апли ка ци ја са ГКИ ко је ко ри сте уве

де не ком по нен те, до га ђа је и кла се 

4.  ИЗ РА ЗИ (ПРО МЕН ЉИ ВЕ, КОН СТАН ТЕ, ОПЕ РА ТО РИ,  
ТИ ПО ВИ) И НА РЕД БА ДО ДЕ ЛЕ (6+6)

• Пре глед ти по ва, опе ра то ра и из ра за ода бра ног про грам ског 
је зи ка

– бро јев ни ти по ви и њи хо ви под ти по ви (ра спон, за пис кон
стан ти, ...)

– пре глед опе ра то ра (арит ме тич ки, ре ла циј ски, ло гич ки, до
де ле, услов ни, би тов ски), њи хо вог при о ри те та и асо ци ја тив но сти

– из ра зи (бро јев ни, ло гич ки)
– ни ске (String)
– на бро ји ви тип
– кон вер зи је ти по ва
• По јам на ред бе и на ред ба до де ле
• Ал го рит ми до ми нант но ли ниј ске струк ту ре (до ми нант но за

сно ва ни на из ра зи ма)
– улаз, об ра да, из лаз 
– про гра ми са сло же ни јим из ра зи ма 
– ал го ри там за ме не вред но сти про мен љи вих
– бро јев не осно ве 

5. НА РЕД БЕ ГРА НА ЊА (8+6)

• На ред бе гра на ња
– основ ни об ли ци на ред бе гра на ња (if, ifthen, ifthenelse)
– угње жде не на ред бе гра на ња (elseif)
– на ред ба ви ше стру ког гра на ња (switch, case)
• Ал го рит ми сло же ни је раз гра на те струк ту ре

6. ЦИ КЛУ СИ (НА РЕД БЕ ПО НА ВЉА ЊА) (6+10)

• На ред бе ци клу са
– на ред бе за ор га ни за ци ју бро јач ких ци клу са (for)
– на ред бе за ор га ни за ци ју ци клу са са усло вом на по чет ку (while)
– на ред бе за ор га ни за ци ју ци клу са са про ве ром усло ва на 

кра ју (do/while, repeat/until)
– ве зе из ме ђу раз ли чи тих на ред би ци клу са (нпр. ис ка за ти for 

пре ко while)
• Основ ни ал го рит ми ци клич ке струк ту ре
• Угње жде не пе тље
• Ал го рит ми те о ри је бро је ва

7. МЕ ТО ДЕ (2+1)

• Де кла ра ци ја, де фи ни ци ја и по зив функ ци је
• Па ра ме три, ар гу мен ти, пре нос
• По врат на вред ност функ ци је
• Из ла зни па ра ме три (пре нос по ре фе рен ци, кључ на реч var)
• Гло бал не и ло кал не про мен љи ве
• Функ ци је као ме то де кла се

8. СЛО ЖЕ НИ ТИ ПО ВИ ПО ДА ТА КА (2+1) 

• Ни зо ви 
• Тек сту ал ни ти по ви по да та ка (String)
• Сло го ви/струк ту ре
• Да то те ке
НА ПО МЕ НА: Че ти ри ча са у то ку го ди не пред ви ђе на су за из

ра ду и ис пра вак два јед но ча сов на пи сме на за дат ка, по је дан у сва
ком по лу го ди шту.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(1 час не дељ но + 30 ча со ва ве жби, 32 + 30 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I. БА ЗЕ ПО ДА ТА КА (28)

1. ОСНО ВИ БА ЗА ПО ДА ТА КА (4+0)

•По јам ба зе по да та ка (БП).
•Си сте ми за упра вља ње ба за ма по да та ка по да та ка (СУБП, 

при ме ри при ме не СУБП).
•Раз ли ка из ме ђу по да тка и ин фор ма ци је. Ин фор ма ци о ни си

сте ми.
•Ве за БП и ин фор ма ци о них си сте ма.
•Мо де ли БП.
•Ре ла ци о не БП.
•Основ ни пој мо ви ре ла ци о них БП (ко ло на, та бе ла, вр ста).
•Раз ли ка ма те ма тич ког пој ма ре ла ци је и ре ла ци је ре ла ци о не 

ба зе по да та ка.
•По јам кљу ча.
•Ше ма ре ла ци о не БП.

2. KРЕИРАЊЕ БА ЗА ПО ДА ТА КА У КОН КРЕТ НОМ СУБП (2+2)

•Упо зна ва ње кон крет ног си сте ма за упра вља ње БП. 
•Ко ри шће ње уна пред кре и ра них БП.
•Пла ни ра ње јед но став них БП.
•Ко ри шће ње ша бло на за кре и ра ње јед но став них БП.

3. РАД С ТА БЕ ЛА МА (2+2)

• Кре и ра ње та бе ла (са и без ча роб ња ка).
• Из бор ти па по да та ка.
• По ста вља ње при мар ног кљу ча.
• Уно ше ње по да та ка у та бе лу.
• Из ме на (уре ђе ње) по ља и сло го ва у ре ла ци ји.
• Фор ма ти ра ње по да та ка у та бе ли.

4. ВЕ ЗА ИЗ МЕ ЂУ ТА БЕ ЛА (2+2)

• По јам ве зе.
• Кре и ра ње ве зе из ме ђу та бе ла.
• Опис ре фе рен ци јал ног ин те гри те та.
• Из ме не ве зе из ме ђу та бе ла.

5. ФОР МУ ЛАР (ОБРА СЦИ) (2+2)

• Кре и ра ње фор му ла ра (обра сца) са и без ча роб ња ка.
• Унос по да та ка по мо ћу фор му ла ра.
• До да ва ње спе ци јал них кон тро ла фор ми (ли сте, ком би но ва не 

ли сте, ко манд на дуг мад и др.).
• Кре и ра ње мул ти та бе лар них фор ми.

6. ПРЕ ТРА ЖИ ВА ЊЕ И СОР ТИ РА ЊЕ (0+2)

• Тра же ње ин фор ма ци ја у та бе ли.
• Сор ти ра ње, фил три ра ње и ин дек си ра ње.

7. УПИ ТИ (0+2)

• Кре и ра ње упи та (са и без ча роб ња ка).
• Пре глед ре зул та та упи та. 

8. ИЗ ВЕ ШТА ЈИ (0+4)

• Кре и ра ње из ве шта ја (са и без ча роб ња ка).
• Пре глед из ве шта ја.
• По ста вља ње кон тро ла и из ра чу на ва ња у из ве шта ји ма.
• Кре и ра ње мул ти та бе лар них из ве шта ја.

II. РА ЧУ НАР СКЕ МРЕ ЖЕ (4+2)

• По јам и пред ност умре жа ва ња.
• Ло кал не мре же, фор ми ра ње и струк ту ра. 
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• По ве зи ва ње чво ро ва мре же.
• IP ше ма адре си ра ња.
• Ор га ни за ци ја до ме на и до мен ских име на.
• Де ље ње ре сур са ло кал не мре же.
• Ад ми ни стри ра ње кућ не ло кал не мре же.
• По ве зи ва ње ло кал не мре же са гло бал ном мре жом (ин тер не том).

III.  НА ПРЕД НО КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРО ГРА МА ЗА ОБ РА ДУ  
ТЕК СТА (4+4)

• Оп шти прин ци пи ви зу ел ног фор ма ти ра ња до ку ме на та. 
• Уре ђи ва ње тек ста. 
• Ко ри шће ње сим бо ла за фор ма ти ра ње.
• Уме та ње у текст: спе ци јал них сим бо ла, да ту ма и вре ме на, 

сли ка, тек сту ал них ефе ка та.
• Рад са сти ло ви ма.
• Рад са сли ка ма:
– уме та ње сли ке;
– по зи ци о ни ра ње сли ке;
– обе ле жа ва ње сли ке;
– про ме на ве ли чи не сли ке;
– од се ца ње сли ке.
• Рад са та бе ла ма и гра фи ко ни ма:
– кре и ра ње та бе ле и гра фи ко на;
– унос по да та ка;
– обе ле жа ва ње;
• ге не ри са ње са др жа ја и ин дек са пој мо ва;
• ре фе рен це и ин дек си;
• из ра да би о гра фи је и дру гих ре ле вант них до ку ме на та (CV, 

мол ба, мо ти ва ци о но пи смо и др.).

IV. ВЕБ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ (2+2)

• Увод (функ ци је ин тер нет а, веб пор та ли , елек трон ско по
сло ва ње).

• По јам Веб.
• По де ла веб са др жа ја на ста тич ки и ди на мич ки веб.
• Кли јент ске и сер вер ске тех но ло ги је.
• Те о ри ја веб ди зај на.

V.  ДИ ЗАЈН СТА ТИЧ КИХ ВЕБ СТРА НА  
(УВОД У HTML И CSS) (4+12)

• Осно ве HTMLа.
• Основ ни та го ви HTMLa.
• HTML кон тро ле.
• Сти ло ви у HTMLу (ка скад ни сти ло ви − CSS).• Ме то де из

ра де HTML до ку ме на та и ка скад них сти ло ва.
• Пре зен та ци ја ма тур ског ра да као ста тич ке ин тер нет пре зен

та ци је.

НАЧИНИОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Iразред

На по чет ку се уче ни ци упо зна ју са ци ље ви ма и ис хо ди ма на
ста ве, од но сно уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња. Ча со ви 
ве жба ња се ре а ли зу ју у ра чу нар ском ка би не ту. При ли ком ре а ли за
ци је ве жби оде ље ње се де ли на две гру пе. 

На по чет ку на ста ве ура ди ти про ве ру ни воа зна ња и ве шти на 
уче ни ка, ко ја тре ба да по слу жи као ори јен тир за ор га ни за ци ју и 
евен ту ал ну ин ди ви ду а ли за ци ју на ста ве. На кон то га ор га ни зо ва ти 
ак тив ност ко ја, у за ви сно сти од те ме, под сти че из град њу зна ња, 
ана ли зу, кри тич ко ми шље ње, ин тер ди сци пли нар но по ве зи ва ње. 
Ак тив ност тре ба да укљу чу је прак ти чан рад, при ме ну ИКТ, по ве
зи ва ње и при ме ну са др жа ја раз ли чи тих на став них пред ме та, те ма 
и обла сти са ко ји ма се су сре ћу из ван шко ле. Под ста ћи уче ни ке да 
по ве зу ју раз вој ИКТа са те ма ма из исто ри је, ма те ма ти ке, фи зи ке и 
оста лим обла сти ма људ ске де лат но сти.

При ре а ли за ци ји про гра ма да ти пред ност про јект ној, про
блем ској и ак тив ној на ста ви, ко о пе ра тив ном уче њу, из град њи 

зна ња и раз во ју кри тич ког ми шље ња. Под сти ца ти тим ски рад и 
са рад њу на ро чи то у обла сти ма где на став ник про це ни да су при
сут не ве ли ке раз ли ке у пред зна њу код по је ди них уче ни ка. Уко ли ко 
усло ви до зво ља ва ју да ти уче ни ци ма по др шку хи брид ним мо де
лом на ста ве (ком би на ци јом тра ди ци о нал не на ста ве и елек трон ски 
по др жа ног уче ња), по го то во у слу ча је ви ма ка да је због раз ли ка у 
пред зна њу по треб на ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основи информати
ке уче ни ци би тре ба ло да усво је зна че ње пој мо ва ин фор ма ци ја и 
ин фор ма ти ка; овла да ју ве шти ном пре во ђе ња бро ја из де кад ног у 
би нар ни бро јев ни си стем и обрат но; да зна ју да об ја сне ка ко се 
у ра чу на ру ко ди ра ју тек сту ал на, гра фич ка и звуч на ин фор ма ци ја, 
усво је пој мо ве бит, бајт и ре до ве ве ли чи не за ме ре ње ко ли чи не ин
фор ма ци ја. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– по треб но је об ја сни ти гра да ци ју „по да так – ин фор ма ци ја 

− зна ње” и утвр ди ти зна чај ин фор ма ти ке у при ку пља њу и чу ва њу 
по да та ка, тран сфор ма ци ји у ко ри сну ин фор ма ци ју и ин те гра ци ји 
у зна ње;

– ко ди ра ње ка рак те ра и код не схе ме (ASCII, Uni co de) мо гу ће 
је об ра ди ти и уз те му „текст про це сор”;

– за ве жба ње: пре во ђе ња ко ли чи не ин фор ма ци ја из јед не мер
не је ди ни це у дру гу или пре во ђе ња из де кад ног бро јев ног си сте ма 
у би нар ни и обрат но мо же се ко ри сти ти кал ку ла тор (ко ји се на ла зи 
у са ста ву опе ра тив ног си сте ма);

– ва жно је да се на при ме ри ма (зву ка, тем пе ра ту ре, сли ке) 
уче ни ци ма при бли жи про цес дис кре ти за ци је ин фор ма ци ја, ко ја је 
нео п ход на ра ди об ра де на ра чу на ру;

– код упо зна ва ња са раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги
ја не упу шта ти се у пер фор ман се ра чу на ра по је ди них ге не ра ци ја, 
већ са гле да ти ме сто ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју на у ке и 
тех ни ке у да том исто риј ском пе ри о ду и ути цај тех но ло ги је на раз
вој пи сме но сти, при вре де и људ ског дру штва уоп ште (ре а ли зо ва ти 
кроз ди ску си ју);

– ука за ти на основ не про фи лак тич ке ме ре при ко ри шће њу ра
чу на ра.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Архитектура рачунар
ског си сте ма по треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о струк ту ри и 
прин ци пу ра да ра чу на ра, функ ци ји ње го вих ком по нен ти и ути ца ју 
ком по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– уче ни ци тре ба да упо зна ју функ ци о нал не мо гућ но сти ком

по нен ти и прин цип ра да ра чу на ра без упу шта ња у де та ље тех нич
ке ре а ли за ци је (елек трон ске схе ме, кон струк тив ни де та љи, итд.);

– раз вој ком по нен ти ра чу на ра тре ба при ка за ти за ни мљи вим 
ви део исеч ци ма и дру гим ма те ри ја ли ма са ин тер не та;

– по жељ но је да се уче ни ци ма по ка же ре до след рас кла па ња 
и скла па ња ра чу на ра и омо гу ћи да то са ми по но ве (из ком по нен ти 
са ста ве ра чу нар и по кре ну га);

– ко ри сно је да се уче ни ци ма ука же на јед но став не ква ро ве 
ко је мо гу са ми пре по зна ти и от кло ни ти;

– уво де ћи оп ште пој мо ве, на при мер: ка па ци тет ме мо ри је, 
бр зи на про це со ра, на став ник тре ба да упо зна уче ни ке са вред но
сти ма ових па ра ме та ра на школ ским ра чу на ри ма (ко ри сте ћи „кон
трол ну та блу” опе ра тив ног си сте ма); 

– за до ма ћи за да так, уче ни ци мо гу да на пра ве ли сту ком по
нен ти кућ ног ра чу на ра и њи хо вих ка рак те ри сти ка;

– ра ди по сти за ња ва жног ци ља – под сти ца ње раз ви ја ња на ви
ке за са мо стал но ко ри шће ње по моћ не ли те ра ту ре, у овој на став ној 
обла сти уче ни ци за до ма ћи за да так мо гу да, ко ри шће њем ра чу нар
ских ча со пи са или ин тер не та, опи шу кон фи гу ра ци ју ра чу нар ског 
си сте ма ко ја у том мо мен ту има нај бо ље пер фор ман се.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Програмскаподршкара
чунара по треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о зна ча ју про грам ске 
по др шке за функ ци о ни са ње ра чу на ра и ути ца ју на ње го ве мо гућ
но сти. Ово тре ба по сти ћи та ко што ће уче ни ци на у чи ти да об ја сне 
основ не функ ци је опе ра тив ног си сте ма, раз ли ку из ме ђу си стем
ског и апли ка тив ног софт ве ра, на ве ду ета пе у раз во ју про грам
ског про из во да; об ја сне ка рак те ри сти ке ди стри бу ци ја про грам ских 
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про из во да, раз ли ку ју пра ва ко ри шће ња ли цен ци ра них про грам
ских про из во да и ин фор ма ци ја до ко јих се мо же до ћи пу тем мре же. 
Уче ни ци ма раз ви ти прав ну и етич ку свест о аутор ским пра ви ма 
над ин фор ма ци ја ма ко је се ди стри бу и ра ју пу тем мре же. По себ
ну па жњу по све ти ти по тре би ко ри шће ња ли цен ци ра них про гра
ма, за шти ти про гра ма и по да та ка, ви ру си ма и за шти ти од њих. Са 
тер ми ни ма Интернационализација и Локализација (i18n и L10n) 
упо зна ти уче ни ке са мо на чел но, при че му им већ код об ра де сва ке 
те ме тре ба по ка за ти ло ка ли зо ва ну вер зи ју софт ве ра, ако по сто ји, 
и на гла си ти спе ци фич но сти ко ри шће ња ло ка ли зо ва ног софт ве ра. 
По ве за ти гра ди во са ис ку стви ма уче ни ка у сва ко днев ном жи во ту. 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основерадауоператив
номсистемусаграфичкиминтерфејсом уче ник тре ба да стек
не зна ња, ве шти не и на ви ке бит не за успе шно ко ри шће ње основ
них мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма. Ова зна ња омо гу ћи ће му 
да: по де си основ не па ра ме тре опе ра тив ног си сте ма (ре ги о нал на 
и је зич ка по де ша ва ња, из глед окру же ња итд.); по кре не и ко ри сти 
про гра ме ко ји су у са ста ву опе ра тив ног си сте ма за уре ђе ње тек ста, 
цр та ње и јед но став на ну ме рич ка из ра чу на ва ња; раз ли ку је на ме ну 
да то те ке и ка та ло га, на ве де на ме ну ти по ва да то те ка ко ји се нај че
шће ко ри сте; при ме њу је основ не опе ра ци је ко је се ко ри сте при ра
ду са да то те ка ма и ка та ло зи ма; зна да од ре а гу је на нај че шће по
ру ке опе ра тив ног си сте ма (при бри са њу да то те ка и ка та ло га; при 
за тва ра њу про гра ма, а да ни је прет ход но са чу ван до ку мент, итд.); 
ин ста ли ра и де ин ста ли ра ко ри снич ке про гра ме, ко ри сти мул ти ме
ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма; об ја сни де струк тив не 
мо гућ но сти ра чу нар ских ви ру са, ко ри сти и по де ша ва ан ти ви ру сни 
про грам. Не ки еле мен ти те мат ске це ли не Осно ве ра да у опе ра
тив ном си сте му са гра фич ким ин тер феј сом мо гу се про жи ма ти са 
дру гим те мат ским це ли на ма, та ко што ће се, на при мер, про грам 
кал ку ла тор ко ри сти ти ка да се учи пре во ђе ње из де кад ног у би нар
ни бро јев ни си стем и обрат но, кла си фи ка ци ју про гра ма из вр ши ти 
на кон крет ним при ме ри ма, струк ту ру и пер фор ман се кон крет ног 
ра чу на ра са гле да ти кроз еле мен те опе ра тив ног си сте ма итд.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не РадупрограмуБележни
ца по треб но је да се уче ник упо зна са основ ним оп ци ја ма нај јед
но став ни јег про гра ма за уре ђи ва ње тек ста. Уче ник би тре ба ло бу
де у ста њу да зна и при ме њу је пра ви ла сле пог ку ца ња, уне се текст 
ме ња ју ћи и по де ша ва ју ћи пи смо (ћи ри лич ко и ла ти нич ко пи смо) 
и да ко ри сти основ не пре чи це са та ста ту ре. По треб но је упо зна ти 
уче ни ке са раз ли чи тим код ним ше ма ма (UNICODE и UTF8/UTF
16) и мо гућ но сти ма и не до ста ци ма ко ји се по ја вљу ју при чу ва њу 
до ку мен та под раз ли чи тим код ним ше ма ма. Ука за ти на спе ци фич
ност про гра ма тзв. „бри са ње сти ло ва”, ко ји по ста је иде а лан алат за 
ко пи ра ње тек сто ва из свих дру гих фор ма та. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– ин си сти ра ти да се уче ни ци на ви ка ва ју да по шту ју пра ви ла 

сле пог ку ца ња и упо тре бу пи сма ма тер њег је зи ка;
– за ве жбу од уче ни ка тра жи ти да текст (са же ље не ин тер нет 

стра не) ис ко пи ра ју у но ви пра зан до ку мент и ко ри шће њем основ
них пре чи ца са та ста ту ре уре де до ку мент, ко ји мо гу са да да ис ко
пи ра ју у до ку мент сло же ни јег текст про це со ра.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Текстпроцесор по треб но 
је да уче ник стек не зна ња, ве шти не и на ви ке нео п ход не за успе шно 
ко ри шће ње про гра ма за об ра ду тек ста. Ово се огле да у оспо со бље
но сти уче ни ка да: по де си рад но окру же ње текст про це со ра, уне се 
текст (у ћи ри лич ком и ла ти нич ком пи сму); ко ри сти основ не опе
ра ци је за уре ђе ње тек ста; са чу ва уне ти текст на не ком спо ља шњем 
ме ди ју му за чу ва ње ин фор ма ци ја, отво ри тек сту ал ни до ку мент, за
тво ри ак тив ни до ку мент, пре ме шта са др жај из ме ђу ви ше отво ре них 
до ку ме на та, ауто мат ски про на ђе и за ме ни за да ти текст; умет не у 
текст: спе ци јал не сим бо ле, да тум и вре ме, сли ку, тек сту ал не ефек
те, умет не и по зи ци о ни ра не тек сту ал не објек те; пре гле да тек сту ал
ни до ку мент пре штам пе; по де ша ва па ра ме тре за штам пу, штам па. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– уче ни ке тре ба упо зна ти са по сто ја њем два ти па текст про

це со ра – оних за сно ва них на је зи ци ма за обе ле жа ва ње тек ста 
(нпр.: La TeX, HTML) и WYSIWYG си сте ма ка кав ће се об ра ђи ва ти 
у окви ру пред ме та;

– уче ни ке тре ба упо зна ти са ло гич ком струк ту ром ти пич них 
до ку ме на та (мол би, оба ве ште ња, итд.), школ ских ре фе ра та, се ми
нар ских и ма тур ских ра до ва;

– за ве жбу од уче ни ка се мо же тра жи ти да не фор ма ти ра ни 
текст од бар де сет стра на уре де по угле ду на уре ђе ну вер зи ју да ту 
у фор ма ту ко ји се не мо же кон вер то ва ти у до ку мент текст про це со
ра (на при мер, pdfфор мат); 

– по жељ но је да из ра ду јед но став ни јих до ку ме на та уче ни ци 
уве жба ју кроз до ма ће за дат ке.

Код ре а ли за ци је те мат ске це ли не Језичкеопцијетекстпро
цесора ука за ти на на чин про ве ре је зич ких па ке та ин ста ли ра них на 
ра чу на ру и на мо гућ ност укљу чи ва ња раз ли чи тих је зич ких па ке та. 
Пред ста ви ти је зич ке па ке те ко ји са др же тра ке, ко ман де, по моћ и 
алат ке за про ве ру као што су кон тро лор пра во пи са, кон тро лор гра
ма ти ке и реч ник си но ни ма у ло ка ли зо ва ним вер зи ја ма про гра ма за 
об ра ду тек ста. Да ти пре глед елек трон ских реч ни ка на ин тер не ту 
(јед но је зич ни, дво је зич ни, ви ше је зич ни), као и мо гућ но сти за при
ме ну елек трон ских реч ни ка у на ста ви на ча су, а пре све га у са мо
стал ном ра ду уче ни ка, ра ди оса вре ме њи ва ња на ста ве, оса мо ста
љи ва ња уче ни ка у про це су уче ња стра ног је зи ка.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– уче ни ке тре ба упо зна ти са по сто ја њем он лајн реч ни ка и то 

сва ку за себ ну је зич ку гру пу тре ба упо зна ти са нај че шће ко ри шће
ним елек трон ским реч ни ци ма за њи хов је зик.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Рачунарскемрежеиин
тернет по треб но је да уче ни ци схва те пред но сти умре жа ва ња, раз
у ме ју по јам ра чу нар ске мре же, упо зна ју се са мре жним сло је ви ма 
и про то ко ли ма, по зна ју и раз ли ку ју основ не ком по нен те мре жног 
хар две ра, раз у ме ју у че му је раз ли ка из ме ђу ра чу на ра − сер ве ра 
и ра чу на ра − кли је на та. Код упо зна ва ња са ин тер не том по треб но 
је да уче ни ци зна ју шта је ин тер нет, ко ји по сао оба вља ју ин тер
нетпро вај де ри, ка рак те ри сти ке основ них тех но ло ги ја при сту па 
ин тер не ту, адре си ра ње на ин тер не ту, че му слу же ин тер нет про
то ко ли, ка ко да се по ве же ра чу нар са ин тер не том. По треб но је да 
уче ни ци на у че да се кре ћу вебпро стран ством ко ри шће њем адре
са и хи пер лин ко ва, про на ла зе и пре у зи ма ју са др жа је са ве ба, ко
ри сте ин тер нет ма пе; отво ре и по де се на лог елек трон ске по ште 
(веб мејл), упо зна ју се са пра ви ли ма елек трон ске ко му ни ка ци је (ne
tiqette); упо зна ју се са на чи ном функ ци о ни са ња, пра ви ли ма по на
ша ња, пред но сти ма и опа сно сти ма со ци јал них мре жа; упо зна ју се 
са сер ви си ма за де ље ње да то те ка на ин тер не ту и пој мом вебапли
ка ци је (Cloudcomputing); отво ре на лог и ко ри сте вир ту ел ни те ле
фон, (нпр.: Скајп и сл.); раз у ме ју пој мо ве „елек трон ска тр го ви на” 
и „елек трон ско бан кар ство”; на у че ка ко функ ци о ни ше елек трон
ски по др жа но уче ње. При све му ово ме нео п ход но је пер ма нент
но ра ди ти на раз ви ја њу све сти о ва жно сти по што ва ња прав них и 
етич ких нор ми при ко ри шће њу ин тер не та, кри тич ком при хва та њу 
ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу аутор ских пра ва при ко ри шће њу 
ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу пра ва при ват но сти.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– по ла зна тач ка при упо зна ва њу ло кал них мре жа тре ба да бу

де кон крет на школ ска мре жа на ко јој се мо гу илу стро ва ти ње не са
став не ком по нен те, то по ло ги ја, ре сур си, кли јентсер вер, итд.; 

– ло кал не мре же, на кон упо зна ва ња, тре ба ста ви ти у кон текст 
ин тер не та (мре же свих мре жа) и ко о пе ра тив ног ко ри шће ња рас по
ло жи вих ин фор ма ци о них ре сур са;

– ве жбе кр ста ре ња (енгл. surf) и пре тра жи ва ња тре ба ло би да 
су у функ ци ји овог, али и дру гих пред ме та, ка ко би се код уче ни ка 
раз ви ја ла на ви ка ко ри шће ња ин тер не та за при ку пља ње ин фор ма
ци ја за по тре бе соп стве ног обра зо ва ња;

– пре у зи ма ње да то те ка са ве ба ве жба ти на да то те ка ма ра зних 
ти по ва (текст, сли ка, ви деоклип);

– уче ни ци ма тре ба об ја сни ти ка ко ра де пре тра жи вач ки си сте
ми и о че му тре ба во ди ти ра чу на да би се оства ри ла ефи ка сни ја 
пре тра га;

– при ко ри шће њу пре у зе тих ин фор ма ци ја ин си сти ра ти на 
кри тич ком при сту пу ин фор ма ци ја ма и по што ва њу аутор ских пра
ва на ин тер не ту. 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Слајдпрезентације по треб
но је да уче ни ци схва те пред но сти ко ри шће ња слајдпре зен та ци ја 
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у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, пре по зна ју си ту а ци је у ко ји ма се мо же 
ко ри сти ти слајдпре зен та ци ја, пла ни ра ју и из ра ђу ју аде кват не пре
зен та ци је. При то ме је по треб но да зна ју основ не ета пе при раз во ју 
слајдпре зен та ци је, основ не прин ци пе до брог ди зај на пре зен та ци је; 
основ не опе ра ци је са слај дом, ди зај ни ра ње по за ди не и „ма сте ра” 
слај да на за да ти на чин, пра вље ње ин тер ак тив не пре зен та ци је. Кроз 
тим ски рад на про јек ти ма уве жба ти и утвр ди ти на у че но. На кра ју 
из вр ши ти за јед нич ку ана ли зу и вред но ва ње про је ка та.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– то ком из ла га ња гра ди ва при ка за ти уче ни ци ма ра зно вр сне 

при ме ре пре зен та ци ја: до брих и оних са ти пич ним гре шка ма и 
кроз ди ску си ју до ћи до пра ви ла до бре пре зен та ци је;

– рад на пре зен та ци ја ма ор га ни зо ва ти про јект ном ме то дом и 
уче ни ке ор га ни зо ва ти по ти мо ви ма;

– да ти смер ни це за из ра ду про јек та: 
–  од лу ка: те ма, циљ, обла сти ко је про је кат об у хва та (ин си

сти ра ти на ин тер ди сци пли нар но сти), из во ри, при мен љи
вост, из во дљи вост;

–  пла ни ра ње: ток про јек та (ко ра ци ре а ли за ци је), сце на рио, 
ди зајн;

– ре а ли за ци ја;
–  кри те ри ју ми за оце њи ва ње про јек та: Оства ре ност ци ља, 

мул ти ди сци пли на ран при ступ, ори ги нал ност упо тре бље
них ма те ри ја ла, ди зајн, мул ти ме ди јал ност, ин тер ак тив
ност, тех нич ка ре а ли за ци ја, тим ски рад.

– ор га ни зо ва ти са мо про це ну и са рад нич ко оце њи ва ње;
– кон сул та ци је са на став ни ком и са рад њу ти ма то ком из ра

де про јек та ре а ли зо ва ти пу тем си сте ма за елек трон ски по др жа но 
уче ње или не ким дру гим ви дом ко му ни ка ци је и са рад ње пу тем ин
тер не та.

IIразред

1.Радсатабелама(18)

Об ја сни ти основ не пој мо ве о про гра ми ма за рад са та бе ла ма 
(та бе ла, вр ста, ко ло на, ће ли ја) и ука за ти на њи хо ву оп штост у про
гра ми ма овог ти па. 

При уно ше њу по да та ка у та бе лу, об ја сни ти раз ли ку из ме ђу 
раз ли чи тих ти по ва по да та ка (ну ме рич ки фор ма ти, да тум и вре ме), 
као и гре шке ко је мо гу из то га да про и за ђу. При ли ком ма ни пу ла
ци ја са по да ци ма (озна ча ва ња ће ли ја, кре та ње кроз та бе лу, пре ме
шта ње, ко пи ра ње), ука за ти на оп штост ових ко ман ди и упо ре ди ти 
их са слич ним ко ман да ма у про гра ми ма за об ра ду тек ста. Код тран
сфор ма ци ја та бе ле ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти до да ва ња или 
од у зи ма ња ре до ва, или ко ло на у та бе ли. Об ја сни ти по јам оп се га. 

Код фор ма ти ра ња при ка за по да тка у ће ли ји, при ка за ти на 
при ме ри ма мо гућ ност раз ли чи тог ту ма че ња истог ну ме рич ког 
по да тка (број, да тум, вре ме). Та ко ђе, на гла си ти ва жност до брог 
при ка за по да та ка (ви си не и ши ри не ће ли ја, фон та, по рав на ња) и 
ис ти ца ња по је ди них по да та ка или гру па по да та ка раз два ја њем раз
ли чи тим ти по ви ма ли ни ја и бо је њем или сен че њем.

Ука за ти на по ве за ност по да та ка у та бе ли и мо гућ ност до
би ја ња из ве де них по да та ка при ме ном фор му ла. Об ја сни ти по јам 
адре се и раз ли чи те мо гућ но сти ре фе рен ци ра ња ће ли ја. Ука за ти на 
раз ли чи те мо гућ но сти до де љи ва ња име на по да ци ма или гру па ма 
по да та ка и пред но сти ко ри шће ња име на.

При ка за ти функ ци је угра ђе не у про грам и обра ти ти па жњу на 
нај о снов ни је функ ци је, по себ но за су ми ра ње и сор ти ра ње. Ука за ти 
на раз ли чи те мо гућ но сти ауто мат ског уно ше ња по да та ка у се ри ји.

По себ ну па жњу по све ти ти раз ли чи тим мо гућ но сти ма гра
фич ког пред ста вља ња по да та ка. Ука за ти на про ме не по да та ка де
фи ни са них у та бе ли фор му ла ма, и гра фи ко ну у слу ча ју из ме не 
по је ди них по да та ка у та бе ли. Ука за ти на мо гућ ност на кнад них 
про ме на у гра фи ко ну, ка ко у тек сту, та ко и у раз ме ри и бо ја ма (по
за ди не сло ва, ска ле, бо ја, про ме на ве ли чи не). Ука за ти на ва жност 
прет ход ног пре гле да по да та ка и гра фи ко на пре штам па ња као и на 
основ не оп ци је при штам па њу.

Пре по руч љи во је да се сви но ви пој мо ви уве ду у пр вих 12 
ча со ва та ко што ће уче ни ци ра ди ти за дат ке ко је је при пре мио 

на став ник (тек сту ал ним опи сом за дат ка или за да том ко нач ном 
та бе лом, од штам па ном, без уви да у фор му ле) а за тим уче ни ци ма 
да ти кон крет не ма ле про јек те раз ли чи те при ро де: да на пра ве елек
трон ски обра зац (нпр.: пред ра чун или не што слич но), при ку пља ње 
и об ра ду по да та ка ко ји се од но се на успех уче ни ка из по је ди них 
пред ме та, не ку по ја ву или про цес из дру гих на став них и ван на
став них обла сти ра да и ин те ре со ва ња уче ни ка. 

2.Рачунарскаграфика(20)

Увод у ра чу нар ску гра фи ку (2 ча са)

Об ја сни ти раз ли ку из ме ђу век тор ског и рас тер ског пред ста
вља ња сли ке, пред но сти и не до стат ке јед ног и дру гог на чи на. Об
ја сни ти основ не ти по ве фор ма та сли ка и ука за ти на раз ли ке ме ђу 
њи ма. Ука за ти на по сто ја ње би бли о те ка го то вих цр те жа и сли ка. 

При уво ђе њу пој мо ва рас тер ске и век тор ске гра фи ке, не ка 
уче ни ци на сво јим ра чу на ри ма па ра лел но отво ре про зо ре про гра
ма за цр та ње ко ји је у са ста ву опе ра тив ног си сте ма и нпр. текст
про це сор, ре ћи им да у оба на цр та ју елип су и мак си мал но зу ми ра
ју, на цр та ју за тим обо је ни ква драт пре ко де ла елип се и по ку ша ју 
да га пре ме сте, при све му то ме зах те ва ти од њих да из во де за кључ
ке у ве зи са ка рак те ри сти ка ма јед не и дру ге вр сте гра фи ке. На пра
ви ти па ра ле лу из ме ђу ове две вр сте гра фи ке у од но су на цр те же 
во де ним бо ја ма и ко ла же од па пи ра. Код на став не је ди ни це ко ја се 
од но си на фор ма те да то те ка илу стро ва ти кон крет ним при ме ри ма, 
ура ђе ним од јед не фо то гра фи је, зу ми ра ти сли ке, по ре ди ти ве ли чи
не да то те ка. 

При мер про гра ма за кре и ра ње и об ра ду рас тер ске гра фи ке  
(10 ча со ва) 

При пре ми ти за ча со ве ди ги тал ни фо тоапа рат или мо бил ни 
те ле фон са ка ме ром и на ча су пра ви ти фо то гра фи је. На прет ход
ном ча су да ти уче ни ци ма за да так да до не су фо то гра фи је ко је ће 
на ча су ске ни ра ти. Уче ни ци мо гу на сво јим фо то гра фи ја ма да уве
жба ва ју тех ни ке основ них ко рек ци ја и об ра де фо то гра фи је, нпр.: 
укла ња ње „цр ве них очи ју”, ре ту ши ра ње, фо томон та жу, про ме ну 
ре зо лу ци је и фор ма та сли ке, а за тим на пра ве фо тоал бум свих ра
до ва.

При мер про гра ма за кре и ра ње век тор ске гра фи ке (8 ча со ва)

По себ ну па жњу по све ти ти про јек то ва њу цр те жа (по де ли на 
ни вое, уоча ва њу си ме три је, обје ка та ко ји се до би ја ју по ме ра њем, 
ро та ци јом, тран сфор ма ци јом или мо ди фи ка ци јом дру гих обје ка та, 
итд.), као и при пре ми за цр та ње (из бор ве ли чи не и ори јен та ци је 
па пи ра, по ста вља ње је ди ни ца ме ре, раз ме ре, по моћ них ли ни ја и 
мре же, при вла че ња, угло ва, итд.).

Код цр та ња основ них гра фич ких еле ме на та (дуж, из ло мље
на ли ни ја, пра во у га о ник, ква драт, круг, елип са) об ја сни ти прин цип 
ко ри шће ња алат ки и ука за ти на слич ност ко ман ди у раз ли чи тим 
про гра ми ма. Слич но је и са ра дом са гра фич ким еле мен ти ма и њи
хо вим озна ча ва њем, бри са њем, ко пи ра њем, гру пи са њем и раз ла
га њем, пре ме шта њем, ро ти ра њем, си ме трич ним пре сли ка ва њем и 
оста лим ма ни пу ла ци ја ма. Ука за ти на ва жност по де ле по ни во и ма и 
основ не осо би не ни воа (ви дљи вост, мо гућ ност штам па ња, за кљу
ча ва ње).

Код тран сфор ма ци ја обје ка та обра ти ти па жњу на тач но од ре
ђи ва ње ве ли чи не, про ме ну ве ли чи не (по јед ној или обе ди мен зи је), 
про ме ну атри бу та ли ни ја и њи хо во евен ту ал но ве зи ва ње за ни во. 
По себ но ука за ти на раз ли ку отво ре не и за тво ре не ли ни је и мо гућ
ност по пу ња ва ња (бо јом, узор ком, итд.).

Ука за ти на ва жност про ме не ве ли чи не при ка за сли ке на екра
ну (уве ћа ва ње и ума њи ва ње цр те жа), и на раз ло ге и на чи не осве
жа ва ња цр те жа.

Код ко ри шће ња тек ста ука за ти на раз ли чи те вр сте тек ста у 
овим про гра ми ма, об ја сни ти њи хо ву на ме ну и при ка за ти ефек те 
ко ји се ти ме по сти жу.

Код штам па ња ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти штам па ња 
цр те жа и де таљ но об ја сни ти са мо нај о снов ни је.
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За уве жба ва ње да ти уче ни ци ма кон кре тан за да так да на цр та
ју грб шко ле, свог гра да или спорт ског дру штва, на слов ну стра ну 
школ ског ча со пи са, ре клам ни па но и сл.

3.Мултимедија(10)

Об ра ду ове те ме за сно ва ти на ис ку стви ма уче ни ка, ре зи ми ра
ти њи хо ва зна ња, за па жа ња и ис ку ства у ра ду са зву ком и ви де ом. 

На пра ви ти упо ред ни пре глед не ко ли ко про гра ма за ре про дук
ци ју зву ка.

При упо зна ва њу са основ ним фор ма ти ма за пи са зву ка, на пра
ви ти па ра ле лу из ме ђу рас тер ске и век тор ске гра фи ке са јед не стра
не и сни мље ног и син те тич ког зву ка са дру ге стра не. Да ти уче ни
ци ма при ли ку да сни ме соп стве ни глас и ре про ду ку ју га. По ве за ти 
са те мом из ра де пре зен та ци ја у пр вом раз ре ду и мо гућ но шћу сни
ма ња на ра ци је уз слај до ве. 

На пра ви ти упо ред ни пре глед не ко ли ко про гра ма за ре про дук
ци ју ви деоза пи са. Рад са ви деоза пи си ма за сно ва ти на ви део ра до
ви ма уче ни ка на пра вље них на ча су или при пре мље них уна пред (у 
ви ду до ма ћих за да та ка). По треб но је да уче ни ци са вла да ју основ не 
тех ни ке мон та же ви део ма те ри ја ла, зву ка, ефе ка та и нат пи са.

По себ ну па жњу обра ти ти на про бле ма ти ку аутор ских пра ва и 
етич ких нор ми при ко ри шће њу ту ђих звуч них и ви део за пи са, као 
и на по што ва ње пра ва на при ват ност осо ба ко је су би ле ак те ри сни
мље них ма те ри ја ла и тра жње њи хо вих до зво ла за об ја вљи ва ње.

4.Напреднокоришћењеинтернета(12)

Упо зна ти уче ни ке са прин ци пи ма, пред но сти ма и не до ста ци
ма упо тре бе вебапли ка ци ја и ра дом „у обла ку” (енгл. cloudcom
puting). Пред ста ви ти уче ни ци ма раз ли чи те си сте ме за рад са веб 
апли ка ци ја ма и де ље ње до ку ме на та, а уче ни ци ма пру жи ти при ли
ку да ра де у јед ном од њих.

При ка за ти уче ни ци ма кон крет не при ме ре бло га, ви ки ја, и 
елек трон ског порт фо ли ја, раз мо три ти мо гућ но сти при ме не, уче
ни ци ма пру жи ти при ли ку да кре и ра ју са др жа је и ко мен та ре на 
вебсај то ви ма и пор та ли ма са сло бод ним при сту пом или у са ста ву 
школ ског вебсај та или плат фор ме за елек трон ски по др жа но уче
ње. Ак тив но сти осми сли ти та ко да под сти чу тим ски рад, са рад њу, 
кри тич ко ми шље ње, про це ну и са мо про це ну кроз рад на ча су, при
ме ну у дру гим на став ним обла сти ма и до ма ће за дат ке. 

По себ ну па жњу обра ти ти на про бле ма ти ку аутор ских пра ва, 
етич ких нор ми, по што ва ње пра ва на при ват ност, пра вил но пи са ње 
и из ра жа ва ње и пра ви ла ле пог по на ша ња у ко му ни ка ци ји. 

IIIразред

При са ста вља њу про гра ма и ре до сле ду те мат ских це ли на во
ди ло се ра чу на о обез бе ђи ва њу по ступ но сти у оства ри ва њу са др
жа ја. Ре а ли за ци ја про гра ма по сти же се до бром ор га ни за ци јом на
став ног про це са, што прак тич но зна чи:

– ра ци о нал но ко ри шће ње рас по ло жи вог фон да ча со ва,
– до бра ор га ни за ци ја прак тич них ве жби на ра чу на ру,
– до бар из бор за да та ка.
У по гле ду ор га ни за ци је ра да, зна чај но је обра ти ти па жњу на 

сле де ће еле мен те:
– те о риј ска на ста ва се из во ди са це лим оде ље њем и, по по

тре би, на став ник прак тич но де мон стри ра по сту пак ре ша ва ња про
бле ма уз упо тре бу ра чу на ра; уко ли ко усло ви то до зво ља ва ју, пре
по ру чу је се из во ђе ње и те о риј ске на ста ве у ра чу нар ском ка би не ту; 
на ча со ви ма те о риј ске на ста ве уче ни ци ма тре ба об ја сни ти осно ве 
те ме ко ја се об ра ђу је и упу ти ти их ка ко да по ве зу ју и при ме њу ју 
прет ход но усво је на зна ња;

– за из во ђе ње ве жби оде ље ње се де ли на две гру пе; уве жба ва
ње и прак ти чан рад из во ди се у ра чу нар ском ка би не ту, под кон тро
лом на став ни ка;

– оце њи ва ње уче ни ка тре ба оба вља ти си сте мат ски у то ку 
школ ске го ди не; еле мен ти за оце њи ва ње тре ба да бу ду два јед но
ча сов на пи сме на за дат ка (по је дан у сва ком по лу го ди шту), усме не 
про ве ре зна ња, ре зул та ти ра да на ра чу нар ским ве жба ма, као и уку
пан уче ни ков од нос пре ма ра ду. 

Уз сва ку те мат ску це ли ну дат је број ча со ва за ње но оства ри
ва ње. Пред лог бро ја ча со ва, ко ји је дат уз на став не те ме, ори јен
та ци о ни је и на став ник мо же на пра ви ти пре ра спо де лу пре ма соп
стве ном ми шље њу, а сва ка ко у за ви сно сти од са ста ва уче ни ка у 
оде ље њу тј. од бр зи не њи хо вог на пре до ва ња. Та ко ђе је по треб но 
број ча со ва при ла го ди ти мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка.

I.Алгоритамскорешавањепроблема

По јам ал го рит ма уче ни ци ма уве сти не фор мал но, као „по сту
пак, тј. низ ко ра ка чи јим се спро во ђе њем ре ша ва не ки про блем”. 
На ве сти што ви ше при ме ра ал го ри та ма (ку хињ ски ре цеп ти, ма те
ма тич ки ал го рит ми по пут нпр. из ра чу на ва ње про сеч не оце не уче
ни ка или ал го рит ма са би ра ња бро је ва пот пи си ва њем, ал го ри там 
од ре ђи ва ња нај ве ћег ме ђу да тим бро је ви ма). У фи ло ло шким оде
ље њи ма тре ба во ди ти ра чу на да се, кад год је то мо гу ће, би ра ју 
при ме ри ко ји се за сни ва ју на гра ма ти ци, по зна ва њу је зи ка и је зич
ких пра ви ла и кон струк ци ји ре че ни ца. На при мер, тре ба по ћи од 
при ме ра ал го рит ма ко ји има 3 основ на ко ра ка (1. улаз, 2. об ра да 
и 3. из лаз) и на пра ви ти па ра ле лу са пи са њем тек ста/есе ја/крат ке 
при че/но ви нар ског из ве шта ја ко ји за за сни ва на три ко ра ка (ета пе): 
1. увод (улаз), 2. раз ра да (об ра да), 3. за кљу чак (из лаз). При ка за
ти уче ни ци ма не ко ли ко раз ли чи тих фор ма ли за ма за опис ал го ри
та ма (опис на при род ном је зи ку, опис у об ли ку псе у до ко да, блок
ди ја гра ме тј. ал го ри там ске ше ме, scratch/blockly ди ја гра ме, опи се 
на ре ал ним про грам ским је зи ци ма). Ин си сти ра ти на по чет ку да 
уче ни ци мо гу да раз у ме ју и спро ве ду ал го ри там ски опи сан по сту
пак, а ка сни је, на вр ло јед но став ним при ме ри ма, тра жи ти од уче
ни ка да не ке по ступ ке на не ки на чин ал го ри там ски опи шу. При
ли ком опи са ал го ри та ма скре ну ти па жњу уче ни ци ма на основ не 
кон струк ци је ко је се у тим опи си ма ко ри сте (про мен љи ве, до де ла 
вред но сти про мен љи вим ко ри шће њем из ра за, гра на ње, ци клу си). 
На во ди ти уче ни ке на сле де ће за кључ ке:

– ал го ри там се мо же на пи са ти (опи са ти) ко манд ним ре че ни
ци ма;

– јед на ре че ни ца – је дан ко рак;
– ре до след ко ра ка је би тан;
– ре че ни це (ко ман де) мо ра ју би ти ја сне, пре ци зне и не дво

сми сле не;
– струк ту ра ре че ни ца је нај че шће пре ди кат + обје кат , од но

сно ко ман да + па ра ме три;
– не до ста ци ал го ри та ма на пи са них на жи вим је зи ци ма;
– по сто ја ње по тре бе за уво ђе њем уни вер зал них стан дард них 

сим бо ла (при мер: са о бра ћај на пра ви ла).

II.Програмирањеипрограмскијезици

Про грам ске је зи ке уве сти као пот пу но пре ци зне на чи не да се 
ал го рит ми опи шу (ти опи си су то ли ко пре ци зни да их ра чу нар мо
же спро ве сти). Уче ни ке је мо гу ће под се ти ти и на ме ха ни зам из вр
ша ва ња про гра ма на ра чу на ри ма Фон Ној ма но ве ар хи тек ту ре и на 
ма шин ске и асем блер ске је зи ке и уве сти про грам ске пре во ди о це 
(ком пи ла то ре и ин тер пре та то ре) као алат ке ко је омо гу ћа ва ју про
гра ме ри ма да ал го рит ме опи су ју при лич но ап стракт но (у об ли ку 
про гра ма на ви шим про грам ским је зи ци ма), а да они бу ду спро во
ди ви на ре ал ном хар две ру ра чу на ра ко ји зах те ва мно го кон крет ни
је опи се.

III.Програмирањеувизуелноминтегрисаномразвојном
окружењу

Пој мо ве објект ноори јен ти са ног про гра ми ра ња уве сти у ме
ри по треб ној за ко ри шће ње обје ка та ко је окру же ње пру жа (при
ступ свој стви ма обје ка та, по зи ви ме то да обје ка та). С об зи ром на 
то да уче ни ци не ће кре и ра ти сво је кла се ни хи је рар хи је кла са, на
пред ни је пој мо ве по пут на сле ђи ва ња и по ли мор фи зма ни је нео п
ход но уво ди ти.

Уче ни ке уве сти у ин те гри са но раз вој но окру же ње ода бра
ног про грам ског је зи ка (нпр. Free Pascal/Lazarus, C# Visual Stu
dio, Java NetBeans ...). Кроз не ко ли ко еле мен тар них апли ка ци ја 
при ка за ти две основ не фа зе у раз во ју апли ка ци ја са ГКИ (фа зу 
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ди зај на ГКИ и фа зу про гра ми ра ња). Ин си сти ра ти на раз у ме ва њу 
пој ма до га ђа ја и ме то да ко ји се по зи ва као ре ак ци ја на до га ђај (тзв. 
ру ко ва лац до га ђа јем). С об зи ром да се при ли ком ви зу ел ног про
гра ми ра ња од ре ђе ни део про грам ског ко да ауто мат ски ге не ри ше, 
уче ни ци ма на не ко ли ко јед но став них при ме ра об ја сни ти основ ну 
струк ту ру ге не ри са ног ко да у ме ри у ко јој на став ник сма тра да је 
раз у ме ва ње те струк ту ре у овом тре нут ку бит но за да љи ток кур са. 
На од ре ђе не пој мо ве мо гу ће је вра ћа ти се и ка сни је (на при мер, 
при ли ком де фи ни са ња ме то да и уво ђе ња пој ма ло кал не и гло бал не 
про мен љи ве).

Уче ни ке упо зна ти и са основ ним ком по нен та ма (пре све га 
про зор тј. фор ма, дуг ме, по ље за унос тек ста, нат пис) и њи хо вим 
свој стви ма (на слов, ши ри на, ви си на, текст) као и основ ним до га
ђа ји ма (пре све га клик на дуг ме, до га ђа ји про у зро ко ва ни ак ци ја ма 
ми шем на про зо ру, до га ђај про ме не по ља за унос тек ста). Ком по
нен те за из бор (ра диодуг мад, дуг мад за шти кли ра ње) мо гу ће је 
при ка за ти од мах (по го то во ако је основ ни об лик на ред бе гра на ња 
уве ден то ком пре гле да про гра ми ра ња и про грам ског је зи ка), а мо
гу ће је при ка за ти и ка сни је, у окви ру раз ма тра ња на ред би гра на ња 
и про гра ма раз гра на те струк ту ре.

По жељ но је уве сти и рад са гра фи ком и цр та ње ко ри шће њем 
уоби ча је них ком по нен ти за гра фи ку и цр та ње основ них гра фич
ких еле ме на та као што су ли ни је и фи гу ре. Уче ни ци ма по ка за ти 
ка ко да на пи шу про гра ме ко ји цр та ју јед но став не објек те (ку ћи ца, 
чи чаГли ша, аутић) чи ме ујед но ве жба ју и рад са ко ор ди на та ма и 
ко ор ди нат ним си сте ми ма. Уво ђе ње гра фи ке отва ра про стор за за
ни мљи ви је за дат ке ко ји се не за сни ва ју на чи сто ма те ма тич ким из
ра чу на ва њи ма (апли ка ци је мо гу ви ше да ли че на не ке ми ни ја тур не 
ра чу нар ске игре, не го на про гра ме за ма те ма тич ка из ра чу на ва ња).

IV.Изрази(променљиве,константе,оператори,типови)

Уве сти по јам ти по ва и на гла си ти уло гу ти по ва у кон тро ли ис
прав но сти про гра ма. Уз сва ки тип, ин си сти ра ти и на опе ра ци ја ма 
ко је су при ме ре не том ти пу. Уве сти основ не опе ра то ре (арит ме тич
ке, ре ла циј ске, ло гич ке) и ди ску то ва ти њи хов при о ри тет и асо ци ја
тив ност. Уве сти по јам из ра за и по ве за ти са из ра зи ма у ма те ма ти ци. 
Ин си сти ра ти на то ме да из ра зи има ју свој тип. Код бро јев них ти
по ва ин си сти ра ти на ра зли ци из ме ђу це ло број ног и ре ал ног ти па, 
и на огра ни че но сти њи хо вог до ме на (про бле ми са пре ко ра че њем), 
док под ти по ви и кон крет ни ра спо ни мо гу да се уве ду ин фор ма
тив но. Од ли чан при мер је из ра чу на ва ње про сеч не оце не уче ни ка. 
Кроз овај при мер, по ступ но у не ко ли ко ета па мо гу се об ја сни ти ва
жни еле мен ти про гра ми ра ња, по чев од ал го рит ма, ти по ва по да та ка 
(опи сни успех је ти па string), пре ко на ред бе гра на ња (if) и на ред
бе ви ше стру ког гра на ња (case) до по зи ва угра ђе них ма те ма тич ких 
функ ци ја (round).

На кон бро јев них ти по ва, по ме ну ти сло же ни је ти по ве (на бро
ји ви, ин тер вал ни, ску пов ни тип, ни зо ве, ни ске, сло го ве) и илу стро
ва ти их са по не ко ли ко еле мен тар них при ме ра.

Де та љан пре глед из ра за тре ба да пра ти ве ли ки број при ме ра 
апли ка ци ја ко је су за сно ва не на (сло же ни јим) из ра зи ма и на ред
би до де ле (уз евен ту ал но ко ри шће ње еле мен тар ног об ли ка на ред бе 
гра на ња). Кључ ни при ме ри апли ка ци ја у окви ру ове те ме су апли
ка ци је у ко ји ма се улаз (обич но бро јев ни) тран сфор ми ше од го ва ра
ју ћим из ра зи ма (обич но ма те ма тич ким фор му ла ма) и ре зул тат се 
при ка зу је на из ла зу (нпр. за унет по лу преч ник из ра чу на ва се обим 
и по вр ши на кру га, тро у гла или не ке дру ге фи гу ре). На став ник у 
за ви сно сти од при пре мље но сти уче ни ка тре ба да про це ни број и 
сло же ност при ме ра ове вр сте. При том је по треб но во ди ти ра чу на 
да при ме ри не по ста ну уче ни ци ма пре те шки због сво је се ман ти ке 
и ком плек сно сти ма те ма тич ког мо де ла. Мо гу ћи при ме ри би би ли 
при ме на Пи та го ри не те о ре ме, ра сто ја ња тач ке од ко ор ди нат ног 
по чет ка, ап со лут не вред но сти и слич но. Уве сти и што ве ћи број 
при ме ра у ко ји ма се ко ри сте сло же ни ји из ра зи, ко ји ком би ну ју ве
ћи број раз ли чи тих ти по ва опе ра то ра (на при мер, из ра зи ко ји ма 
се про ве ра да ли је го ди на пре ступ на, да ли уне ти бро је ви мо гу 
да чи не ду жи не стра ни ца тро у гла или ме ре угло ва тро у гла и слич
но). Због свог зна ча ја у про гра ми ра њу, раз ма тра ти ал го ри там раз
ме не вред но сти две про мен љи ве. Ве о ма ва жну гру пу ал го ри та ма 

за сно ва них на це ло број ној арит ме ти ци пред ста вља ју и ал го рит ми 
за пи са бро је ва у раз ли чи тим бро јев ним осно ва ма. Уче ни ци ма се 
мо гу при ка за ти ал го рит ми од ре ђи ва ња (де кад них) ци фа ра дво ци
фре ног или тро ци фре ног бро ја, при че му се исти по сту пак мо же 
при ме ни ти и за од ре ђи ва ње ци фа ра и у дру гим бро јев ним осно
ва ма (нпр. ок тал не ци фре). Ду а лан про блем пред ста вља фор ми ра
ње бро ја на осно ву да тих ци фа ра и уче ни ци ма је мо гу ће при ка за ти 
ка ко да фор ми ра ју број на осно ву ње го ве две или три де кад не или 
ок тал не ци фре (та ко ђе и при ме ри: вре ме (са ти, ми ну ти, се кун де), 
угло ви (сте пе ни, ми ну те, се кун де).

V.Наредбегранања

Уче ни ци ма на по чет ку при ка за ти не ко ли ко за да та ка у ко ји ма 
се ко ри сти еле мен тар ни об лик на ред бе гра на ња (број тих за да та
ка од ре ди ти у за ви сно сти од то га да ли је и у ко јој ме ри еле мен
тар на на ред ба гра на ња ко ри шће на у ра ни јим про гра ми ма). Стал но 
скре та ти па жњу уче ни ци ма на то да ли те ло на ред бе гра на ња чи ни 
јед на или ви ше дру гих на ред би (при че му се у дру гом слу ча ју све 
та кве на ред бе мо ра ју об је ди ни ти у блок). Оба ве зно ин си сти ра ти 
на пра вил ном на зу бљи ва њу ко да.

При ме ри ко ји се мо гу раз мо три ти: од ре ди ти име на осно ву 
ред ног бро ја ме се ца; од ре ди ти успех у за ви сно сти од про сеч не 
оце не, оце на у за ви сно сти од бро ја по е на, де љи вост бро је ва, агре
гат но ста ње во де у за ви сно сти од тем пе ра ту ре. Код ал го ри та ма са 
ви ше стру ким ни во и ма гра на ња од го ва ра ју ћи при ме ри би би ли: 
од ре ђи ва ње ква дран та на осно ву по ла зне тач ке, ана ли за слу ча је ва 
при ре ша ва њу ли не ар не и ква драт не јед на чи не, од ре ђи ва ње жи во
ти ње на осно ву ње них осо би на и слич но. У окви ру ове те ме мо гу 
се ра ди ти при ме ри са да ту ми ма (ис прав ност, су тра шњи и ју че ра
шњи дан).

Од ал го ри та ма сло же ни је раз гра на те струк ту ре ура ди ти:
– ал го рит ме са ви ше стру ким ни во и ма гра на ња 
– ми ни мум/мак си мум три бро ја
– сор ти ра ње три бро ја
По себ ну па жњу обра ти ти на ме то ду за ме не два бро ја (тре ћа 

по моћ на про мен љи ва и ре до след ко ра ка). Раз мо три ти (пи та ти уче
ни ке) шта ће се де си ти са про гра мом на кон де ље ња ну лом, ко ре но
ва ња не га тив ног бро ја и сл.

VI.Наредбезаорганизацијуциклуса

Као нај ком плек сни ји по јам у про гра му, ци клу се уве сти по
ступ но, на ве ли ком бро ју еле мен тар них при ме ра. Ин си сти ра ти од 
уче ни ка да раз у ме ју се ман ти ку свих вр ста ци клу са (за да ци ти па 
”шта ис пи су је овај про грам”). Ре до след пред ста вља ња ци клу са за
ви си од иза бра ног про грам ског је зи ка и на на став ни ку је да од лу чи 
ка ко ће из ла га ти ову те му. Изо ло ва ти цен трал ну ал го ри там ску ком
по нен ту за да та ка од де та ља ко ри снич ког ин тер феј са. 

Од основ них ал го ри та ма ци клич ке струк ту ре ура ди ти:
– про сеч на оце на уче ни ка (са бра ти 15 за кључ них оце на, пре 

де ље ња са бро јем оце на). Ре ши ти ал го ри там ски, до бро об ја сни
ти ал го ри там, а тек он да на гла си ти да има мо но ви про блем унос 
ве ћег бро ја оце на ко ји ре ша ва мо ко ри шће њем InputBoxa уме сто 
уоби ча је ног Еditboxa;

– по ступ ци за про на ла же ње нај ве ћег или нај ма њег бро ја од N 
да тих бро је ва;

– сте пе но ва ње (xn), скре ну ти па жњу да ни је по тре бан Input
Box, већ са мо два по ља за унос (Edit);

– збир пр вих N при род них бро је ва (Га у сов број);
– про из вод пр вих N при род них бро је ва (фак то ри јел);
– по ступ ци за про на ла же ње и пре бро ја ва ње еле ме на та ко ји 

ис пу ња ва ју од ре ђе ни услов;
– ко ри снич ки унос и при каз се ри ја еле ме на та, пре сли ка ва ње 

се ри ја еле ме на та (та бли це кон вер зи је је ди ни ца, та бе ли ра ње ре ал не 
функ ци је, ...);

– ли не ар на пре тра га се ри ја еле ме на та тј. ис пи ти ва ње да ли 
да та се ри ја са др жи еле мент са да тим свој ством; се ри је са од ре ђи
ва њем еле мен та на осно ву прет ход них;

– ге не ри са ње пра вил них и на су мич них се ри ја бро је ва.
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При ме ри угне жђе не пе тље ко је је по треб но ура ди ти:
– ме ђу соб ни од нос два ци клу са, при мер што пе ри це (сат) 

sat=0,23, min=0,59, до да ва ње тре ће спољ не или уну тра шње пе тље 
(за да не или се кун де);

– ис пис та бли це мно же ња;
– „цр та ње” об ли ка (ква дра та, тро у гло ва) ка рак те ри ма (нпр. 

ка рак те ром *).
Примeри ал го ри та ма те о ри је бро је ва ко је је по треб но ура ди ти:
– де ли о ци бро ја;
– про ве ра да ли је прост број;
– ра ста вља ње бро ја на ци фре.
При ка зи ва ти ал го рит ме на раз ли чи тим до ме ни ма. Код ге не

ри са ња пра вил них и на су мич них се ри ја бро је ва мо гу се ура ди ти 
при ме ри са при род ним бро је ви ма, пар ним бро је ви ма, рав но мер но 
раз мак ну те тач ке ин тер ва ла, на су мич но од ре ђе ни бро је ви. Ура ди
ти при ме ре где ко ри сник уно си N ре чи за уне ти број N или ко ри
сник уно си бро је ве све док не уне се 0. Код при ка за се ри ја еле ме на
та ко ри сти ти кон тро ле ли ста или ме мопо ље.

Ал го ри там са би ра ња се ри је бро је ва се мо же при ка за ти на 
при ме ру са би ра ња бро је ва (збир при род них бро је ва, збир пар них 
бро је ва) ко је ко ри сник уно си, са би ра ња ни за бро је ва за пи са них у 
ме мо ри ји, али и на при ме ру са би ра ња де кад них ци фа ра бро ја. На 
при мер, ал го ри там за са би ра ње се ри је бро је ва и ал го ри там за мно
же ње се ри је бро је ва (ко ји се обич но при ка же кроз при мер из ра чу
на ва ња фак то ри је ла) ко ри сте исту тех ни ку (по ста вља ње ре зул та та 
на не у трал ни еле мент ра чун ске опе ра ци је и за тим при ме на опе ра
ци је на те ку ћи ре зул тат и те ку ћи еле мент у ите ра ци ји кроз се ри ју 
еле ме на та, на гла си ти ини ци ја ли за ци ју). 

Код од ре ђи ва ња ми ни му ма и мак си му ма се ри је мо же се од
ре ди ти нај хлад ни ји дан у го ди ни или так ми чар са нај ве ћим бро јем 
по е на. Фил три ра ње се ри ја тј. из два ја ње еле ме на та са да тим свој
ством ура ди ти кроз при мер из два ја ња бро је ва де љи вих са 2 или 3, 
ме ђу уне тим по да ци ма о уче ни ци ма из дво ји ти од лич не. При ме ри 
се ри ја код ко јих се сле де ћи еле мен ти од ре ђу ју на осно ву прет ход
них (ре ку рент них се ри ја) мо гу би ти та бли ца сте пе на двој ке, ка ма
та на штед њу, Фи бо на чи је ви бро је ви.

VII.Методе

На по чет ку ове те ме об ја сни ти при мер фор му ле за из ра чу на ва
ње бро ја ком би на ци ја (из бор 2 кан ди да та од 5 так ми ча ра за ре пре
зен та ци ју – ко ли ко је по треб но тре нин га да би се про ве ри ле/оце
ни ле све ком би на ци је). Уко ли ко је по треб но, уче ни ци ма сло бод но 

да ти и крат ко об ја сни ти фор му лу  и да ти им да са ми 

на пи шу ал го ри там.
Оче ки ва ни ре зул тат је ће уче ни ци ре ши ти за да так та ко што 

ће 3 пу та по но ви ти сли чан по сту пак за n!, (nk)! i k!. На тач но на
пи са ном ал го ри та му (и про гра му), тра жи ти од уче ни ка да при ме те 
не ку пра вил ност, по на вља ње, ре ше ње пре ко но ве ци клич не струк
ту ре (ка ко би са ми уочи ли и ар гу мен те и де ком по зи ци ју – по нав
ња ње фак то ри је ла за 3 раз ли чи та ар гу мен та).

Де ком по зи ци ја сло же них за да та ка на ма ње, за о кру же не це
ли не ко је се јед но став ни је ре ша ва ју јед на је од кључ них тех ни
ка про гра ми ра ња. Основ ни ме ха ни зам ко ји се за ово ко ри сти је 
функ ци о нал на де ком по зи ци ја про гра ма и кре и ра ње пот про гра ма 
(функ ци ја, про це ду ра) ко ји ре ша ва ју јед но став ни је за дат ке. Дру ги 
ме ха ни зам је објект ноори јен ти са но про гра ми ра ње и де фи ни са ње 
кла са. Де фи ни са ње функ ци ја и про це ду ра се мо же уве сти знат но 
ра ни је (нпр. још код про гра ма ли ниј ске струк ту ре). Ра ни је уво ђе ње 
пот про гра ма оправ да но до во ди до мно го јед но став ни јег ре ша ва ња 
за да та ка јер се сло же ни про бле ми мо гу по де ли ти на јед но став ни је 
це ли не ко је уче ник мо же лак ше да са вла да. Пот про гра ми се мо гу 
уве сти пре пе тљи јер су про гра ми са пе тља ма обич но ком плек сни
ји и мо гу се са свим при род но раз ло жи ти на јед но став ни је пот про
гра ме (у сва кој апли ка ци ји са ГКИ уче ник за пра во већ им пле мен
ти ра не ку ме то ду ко ја ру ку је до га ђа јем). 

VIII.Сложенитиповиподатака

Об ра да те ме Сложени типови података пред ви ђе на је са
мо на ин фор ма тив ном ни воу. Уко ли ко је то мо гу ће, ура ди ти бар 

при мер из ра чу на ва ње про сеч не оце не, али са да пре ко ни зо ва. По
што су уче ни ци у не ко ли ко при ли ка (ета па) сте кли ис ку ство у ре
ша ва њу овог за дат ка, са да им са мо тре ба об ја сни ти да су за кључ
не оце не еле мен ти ни за и кроз тај при мер при ка за ти и об ја сни ти 
низ, и на рав но об ја сни ти ко је су пред но сти уво ђе ња и ко ри шће ња 
ни за, а за тим уче ни ци ма да ти за до ма ћи за да так да ма кар по чет не 
за дат ке (при ме ре) из обла сти (те ме) 6 (ци клич не струк ту ре) ре ше 
као ни зо ве, од но сно за исте при ме ре за да та ка са мо тре ба за ме ни ти 
текст та ко да уме сто: Nда тих бро је ва тре ба да сто ји: дат је низ Аод 
N бро је ва. Слич ним ре чи ма уче ни ци ма ис та ћи ову је ди ну из ме ну 
у тек сто ви ма (по чет них) за да та ка из ци клич не струк ту ре и на гла
си ти да се кроз ре ша ва ње ових за да та ка уве жба ва ју ра ни је сте че на 
зна ња из ци клич не струк ту ре, ко ја се ко ри сте за сти ца ње но вих из 
ни зо ва и сло же них ти по ва по да та ка.

Ако на став ник про це ни да би са од ре ђе ним уче ни ци ма би ло 
бо ље ве ћи фонд ча со ва по све ти ти уве жба ва њу прет ход них те ма, 
ова те ма се мо же чак у пот пу но сти из о ста ви ти. Уве сти тип ни за 
и ал го рит ме ко ји об ра ђу ју ни зо ве. Раз ли ко ва ти ал го рит ме фор ми
ра ња ни зо ва (на при мер, фор ми ра ње ни за са на су мич но ге не ри са
ним еле мен ти ма, фор ми ра ње ни за еле ме на та ко је ко ри сник уно си), 
ал го рит ме ана ли зе еле ме на та ни зо ва (на при мер, збир, про из вод, 
мак си мум и ми ни мум, про сек ни за бро је ва, пре тра га еле мен та у 
ни зу), и ал го рит ме тран фор ма ци је ни зо ва (на при мер, уме та ње 
и из ба ци ва ње еле ме на та, обр та ње ре до сле да еле ме на та ни за). У 
овим ал го рит ми ма ко ри сте се ци клу си и при ли ком из ла га ња ја сно 
ис так ну ти те ве зе (на при мер, од ре ђи ва ње зби ра или мак си му ма 
бро је ва уне тих са ула за и зби ра бро је ва сме ште них у не ки низ за
сни ва ју се на истим ал го рит ми ма). Уве сти тип ни ске и не ко ли ко 
при ме ра ра да са ни ска ма (на при мер, бро ја ње са мо гла сни ка или 
ре чи у да том тек сту, пре тра га тек ста). Тип сло га тј. струк ту ре се 
мо же уве сти кроз пред ста вља ње тач ке (по мо ћу две Де кар то ве ко
ор ди на те) или пред ста вља ње по да та ка о уче ни ку (име, пре зи ме, 
про сеч на оце на). Уве сти по јам да то те ке и не ко ли ко еле мен тар них 
при ме ра упи са и чи та ња по да та ка из тек сту ал них да то те ка. На гла
си ти да по сто је раз ли чи ти ти по ви/фор ма ти да то те ка, а да је нај
јед но став ни је (не увек и нај бо ље) ко ри сти ти тек сту ал не ти по ве 
да то те ка, ко је мо же мо при пре ми ти или отво ри ти у обич ном јед но
став ном еди то ру по пут NotePada, за ула зне и/или из ла зне по дат ке.

IVразред

У про гра му су за сту пље не две глав не обла сти: ба зе по да та
ка и из ра да веб пре зен та ци ја. Реч је о вр ло ак ту ел ним обла сти ма 
ра чу нар ства чи је по зна ва ње је по треб но за успе шно сна ла же ње и 
ко му ни ка ци ју у са вре ме ном све ту. 

У про гра му је на пра вље на по де ла из ме ђу ча со ва те о риј ске 
на ста ве и ве жби. У за ви сно сти од рас по ло жи вих ре сур са шко ле, 
пре пу шта се на став ни ци ма пред ме та да ор га ни зу ју из во ђе ње на
ста ве у учи о ни ци, од но сно, ра чу нар ском ка би не ту. То прак тич но 
зна чи да по је ди не на став не је ди ни це (ко је зах те ва ју ин тен зи ван 
прак тич ни рад) мо гу да се у пот пу но сти оства ру ју у ка би не ту, док 
не ке дру ге (те о риј ски ори јен ти са не) мо гу у це ло сти да се оства ру
ју у учи о ни ци.

Базеподатака

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Базеподатака из дво је но је 
де вет пот це ли на. Пр ва је на зва на Основибазаподатака и она је, 
пре те жно, те о риј ског ка рак те ра. Ов де уче ни ци тре ба да се упо зна
ју са пој мом ин фор ма ци о ног си сте ма и бит ним пој мо ви ма ве за ним 
за ба зе по да та ка (БП). Успе шно са вла да ва ње ове пот це ли не је ве о
ма ва жно за раз у ме ва ње кон цеп та БП. Ов де по себ ну па жњу тре ба 
по кло ни ти мо де ли ма по да та ка, а де таљ но се за др жа ти на ре ла ци
о ним БП. Об ја сни ти пој мо ве као што су: основ ни пој мо ви ре ла
ци о них БП (ко ло на, та бе ла, вр ста) као и пој мо ве ше ма, под ше ма, 
при мар ни кључ, стра ни кључ итд. У овој под це ли ни об ја сни ти да 
про фе си о нал не ба зе по да та ка кре и ра ју ди зај не ри ба за по да та ка, да 
унос, одр жа ва ње и до би ја ње по да та ка оба вља ју ко ри сни ци. Об ја
сни ти уло гу ад ми ни стра то ра ба зе. 
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Дру га пот це ли на је на зва на Kреирањебазаподатакаукон
кретномСУБП. Ово је прак тич но ори јен ти са на пот це ли на. Ов де 
уче ни ци тре ба да се упо зна ју са не ким кон крет ним си сте мом за 
упра вља ње ба за ма по да та ка (СУБП) као што су: ACCESS, MySQL, 
SQL и др. У окви ру то га по год но је да се упо зна ју са ко ри шће њем 
не ких БП ко је су уна пред фор ми ра не. У окви ру ове на став не те ме 
тре ба ура ди ти основ не за дат ке: ка ко по кре ну ти, ис кљу чи ти си стем 
за рад са ба за ма по да та ка; отво ри ти, за тво ри ти ба зу; на пра ви ти но
ву ба зу и сни ми ти је на за да ту ло ка ци ју; при ка за ти, укло ни ти угра
ђе не па ле те са алат ка ма; ми ни ми зо ва ти, при ка за ти тра ку са алат ка
ма (енгл. ribbon); упо тре би ти угра ђе ну по моћ. 

Тре ћа пот це ли на на зва на је Рад с табелама.У окви ру ове 
пот це ли не тре ба об ја сни ти по јам табелa и њи хо вог зна ча ја за ре ла
ци о не БП. По себ но се тре ба за др жа ти на ра зли ци из ме ђу струк ту
ре та бе ле (ше ме) и по да та ка у та бе ли. Ко ри сте ћи кон кре тан СУБП 
уче ни ци тре ба да кре и ра ју не ко ли ко та бе ла и, по мо гућ но сти, да 
фор ма ти ра ју по дат ке у њи ма. Уче ни ци тре ба да уме ју да до да ју и 
из бри шу за пис, као и да до да ју, из ме не и и обри шу по дат ке у за
пис; да на пра ве та бе лу и пре ци зи ра ју по ља са од го ва ра ју ћим ти по
ви ма по да та ка: текст, број, да тум/вре ме, да/не; да по де се свој ства 
по ља: ве ли чи на, фор мат бро ја, фор мат да ту ма/вре ме на, под ра зу ме
ва на вред ност. 

За по ве зи ва ње две или ви ше та бе ла би тан је по јам ве за. Че
твр та пот це ли на, на зва на Веза између табела од но си се на ову 
про бле ма ти ку. Ов де тре ба об ја сни ти ве зе ти па: је дан пре ма је дан, 
је дан пре ма ви ше и др. Та ко ђе, тре ба об ја сни ти да се не мо гу ажу
ри ра ти по да ци у јед ној та бе ли ако се ти ме на ру ша ва од нос из ме ђу 
те и дру гих та бе ла (ре фе рен ци ја ни ин те гри тет).

Пот це ли на на зва на Формулар (обрасци)од но си се на пре
гле дан унос и при каз по да та ка по сло го ви ма. Фор му лар се мо гу 
фор ми ра ти на раз не на чи не, а ре ла тив но јед но ста ван на чин је да се 
за те свр хе ко ри сти ча роб њак (ако СУБП то омо гу ћа ва). Ме ђу тим, 
ако се фор му лар кре и ра без по мо ћи ча роб ња ка, за то је по треб на 
и од ре ђе на про гра мер ска (ди зај нер ска) ве шти на, као и по зна ва
ње не ких ком по нен ти ка рак те ри стич них за ви зу ел не апли ка ци је. 
У окви ру ове те ме тре ба: об ја сни ти да се обра зац ко ри сти за при
ка зи ва ње и одр жа ва ње за пи са; на пра ви ти и име но ва ти обра зац; 
уба ци ти нов за пис ко ри сте ћи обра зац; из бри са ти за пис ко ри сте ћи 
обра зац; до да ти, из ме ни ти, обри са ти по да так ко ри сте ћи обра зац; 
до да ти, из ме ни ти текст у за гла вљу или под нож ју обра сца.

Ше ста пот це ли на је на зва на Претраживањеисортирање и 
она се, углав ном, од но си на рад са јед ном та бе лом. На кон крет
ним при ме ри ма тре ба по ка за ти ка ко се вр ши ин дек си ра ње ко ло на 
за бр же на ла же ње по да та ка. У окви ру ове на став не те ме тре ба ура
ди ти основ не за дат ке: отво ри ти, за тво ри ти та бе лу, упит, обра зац, 
из ве штај. Про ме ни ти на чи не при ка за та бе ле, упи та, обра сца, из ве
шта ја. Из бри са ти та бе лу, упит, обра зац, из ве штај. Сор ти ра ти за пи
се у та бе ли, упи ту, обра сцу у ра сту ћем или опа да ју ћем, број ча ном 
или абе цед ном ре до сле ду.

У пот це ли ни на зва ној Упити тре ба об ја сни ти по јам упи та и 
на чин кре и ра ња упи та. Код по је ди них СУБП упи ти се јед но став
но мо гу кре и ра ти ко ри шће њем ча роб ња ка. Ако по сто ји ова мо гућ
ност, тре ба се за др жа ти на кре и ра њу упи та без ко ри шће ња ча роб
ња ка. Ура ди ти кроз ве жба ња основ не опе ра ци је : про на ћи за да ту 
реч, број, да тум у по љу ко ри сте ћи ко ман ду за пре тра гу, при ме ни ти 
фил тер на та бе лу, обра зац. Укло ни ти при ме њен фил тер из та бе ле, 
обра сца. Об ја сни ти да се упит ко ри сти за до би ја ње и ана ли зу по
да та ка. На пра ви ти упит над јед ном та бе лом ко ри сте ћи од ре ђе не 
кри те ри ју ме. На пра ви ти упит над две та бе ле ко ри сте ћи од ре ђе не 
кри те ри ју ме. До да ти кри те ри ју ме у упит ко ри сте ћи је дан или ви
ше сле де ћих опе ра то ра: =, <>, <, <=, >, >=. До да ти кри те ри ју ме 
у упит ко ри сте ћи је дан или ви ше ло гич ких опе ра то ра: AND, OR, 
NOT. Упо тре би ти џо кер зна ке у упи ту: * или %, ? или _. Об ја сни ти 
ка ко се упит по кре ће и ме ња: до да ти, укло ни ти, пре ме сти ти, са
кри ти, при ка за ти по ља. 

У те мат ској це ли ни Извештаји по треб но је об ја сни ти шта је 
из ве штај и на кон крет ним при ме ри ма по ка за ти ка ко се фор ми ра
ју из ве шта ји. Јед но став ни је је кре и ра ње из ве шта ја по мо ћу ча роб
ња ка (ако СУБП то омо гу ћа ва), али ов де тре ба по ка за ти ка ко се 

мо гу фор ми ра ти из ве шта ји из ви ше ре ла ци ја ко ри шће њем упи та. 
У окви ру ове те ме, об ја сни ти упо тре бу из ве шта ја за штам па ње 
ода бра них ин фор ма ци ја из ре ла ци је или упи та; на пра ви ти из ве
штај ба зи ран на та бе ли или упи ту; про ме ни ти рас по ред по ља за 
по дат ке и за гла вља у из гле ду из ве шта ја; пред ста ви ти од ре ђе на 
по ља у груп ном из ве шта ју ко ри сте ћи збир, ми ни мум, мак си мум, 
про сек, број, на од го ва ра ју ћим тач ка ма; до да ти, из ме ни ти текст 
у за гла вљу, под нож ју из ве шта ја; из ве сти (export) та бе лу, ре зул тат 
упи та у та бе лар ни до ку мент (.xls), текст (.txt, .csv), XML фор мат на 
за да ту ло ка ци ју.

Рачунарскемреже

По треб но је да се уче ни ци под се те прин ци па умре жа ва ња и 
ко ри шће ња ин тер не та као гло бал не мре же. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
• у скла ду са ре сур си ма, уче ни ци ма тре ба у нај ве ћој ме ри 

прак тич но при бли жи ти све мо гућ но сти умре жа ва ња, од умре жа ва
ња два ра чу на ра до по ста вља ња ма ле ло кал не мре же (или ко ри сти
ти већ по сто је ћу школ ску мре жу) и ње ног по ве зи ва ња, од го ва ра ју
ћом ин тер нет ко нек ци јом, са гло бал ном мре жом;

• под ста ћи уче ни ке да, кроз ди ску си ју, по ве жу сте че на зна ња 
о ин тер не ту као гло бал ној мре жи из об ра ђе них мо ду ла на ра ни јим 
го ди на ма са но вим са зна њи ма о умре жа ва њу и ло кал ним ра чу нар
ским мре жа ма.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Напредно коришћење
програма за обраду текста уче ни ке тре ба под се ти ти на све на
пред не оп ци је Текст про це со ра, ко ји је об ра ђи ван у пр вој го ди ни. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
• уче ни ци ма као за да так да ти да уре де сво ју би о гра фи ју и 

дру ге до ку ме на те са ко ји ма ће се су сре сти од мах на кон за вр шет ка 
сред њег обра зо ва ња (CV, мол ба, мо ти ва ци о но пи смо и др.);

• при из бо ру ма тур ског ра да упо зна ти уче ни ке са основ ним 
кон цеп том из ра де ма тур ског ра да при че му је нај ва жни ја струк ту
ра ма тур ског ра да: (од ре ђи ва ње на слов не стра не, са др жај (де ло ви 
ма тур ског ра да са бро јем стра ни ца где се шта на ла зи, де ло ви ма
тур ског ра да (увод, об ра да те ме, за кљу чак, ли те ра ту ра, пот пу на 
би бли о гра фи ја).

Вебтехнологије

По треб но је да уче ни ци: раз у ме ју све функ ци је ин тер не та, 
од по чет не иде је гло бал ног умре жа ва ња, про на ла же ња и да ва ња 
ин фор ма ци ја, пре ко веб пор та ла као об је ди ње них сер ви са и апли
ка ци ја, до ко ри шће ња ин тер не та за елек трон ско по сло ва ње; да 
раз у ме ју по јам веба (www); раз у ме ју по де лу на ста тич ки и ди на
мич ки веб; раз у ме ју по де лу на кли јент ске и сер вер ске тех но ло ги
је; се упо зна ју са те о ри јом веб ди зај на (шта је веб ди зајн, аспек ти 
веб ди зај на, тех но ло ги је веб ди зај на, раз вој веб сај та). При све му 
ово ме нео п ход но је пер ма нент но ра ди ти на раз ви ја њу све сти о ва
жно сти по што ва ња прав них и етич ких нор ми при ко ри шће њу ин
тер не та, кри тич ком при хва та њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу 
аутор ских пра ва при ко ри шће њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу 
пра ва при ват но сти. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
• уче ни ци ма тре ба об ја сни ти раз ли ку из ме ђу ста тич ке веб 

стра не, ди на мич ке веб стра не и веб пор та ла (да ти при мер за пор
тал за елек трон ско по сло ва ње и при мер веб пор та ла ко ји се ко ри
сти у за бав не свр хе); по де ли ти уче ни ке у ти мо ве ра ди лак шег и 
бр жег про на ла же ња ових при ме ра у скла ду са ин те ре со ва њи ма 
уче ни ка;

• код по де ле на ста тич ки и ди на мич кки веб под ста ћи уче ни ке 
да са ми про на ђу при ме ре пре тра жи ва њем на ин тер не ту и да уоче 
пред но сти и ма не оба при сту па.

Дизајнстатичкихвебстрана

Тре ба ло би да уче ник стек не зна ња и ве шти не бит не за успе
шно ко ри шће ње основ них мо гућ но сти нај јед но став ни јег ала та за 
веб ди зајн HTML, ко ји пред ста вља стан дард за веб стра не. Уче ник 
би тре ба ло да на у чи: осно ве HTMLа; струк ту ру – основ не та го ве; 
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фор ма ти ра ње тек ста у окви ру HTMLа; таг за бо је по за ди не, објек
та и сли ка; пра вље ње лин ко ва; рад са сли ком у ови ру HTMLа; рад 
са та бе ла ма; рад са фреј мо ви ма; фор ме и еле мен те фор ме (упи ти 
над ба за ма по да та ка); рад са CSSом(сти ло ви); уме та ње сти ло ва 
ди рект но у HTML фајл.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– при ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не ра ди ти са нај јед но

став ни јим еди то ром, под ста ћи уче ни ке да при ме не сте че на зна ња 
из ра да са про гра ми ма за об ра ду тек ста и про гра ми ма за об ра ду 
сли ка и та ко при пре ме са др жај за кре и ра ње соп стве не веб стра не;

– под ста ћи уче ни ке да сво је те ме за ма тур ски рад об ра де ко
ри шће њем HTMLа и пре зен ти ра ју га у об ли ку веб стра не, при би
ра њу са др жа ја ин си сти ра ти на кри тич ком при сту пу ин фор ма ци ја
ма и и не го ва њу есте ти ке. 

Радсаготовимвебдизајнрешењима
(CMS–ContentManagementSystem)

По треб но је уче ни ке упо зна ти са: го то вим веб ре ше њи ма ко
ји се бес плат но мо гу на ћи на ин тер не ту, пре у зе ти и ко ри сти ти у 
лич не и ко мер ци јал не свр хе, а об је ди ње ни су под на зи вом CMS; 
основ ним од ли ка ма и пред но сти ма CMS пор та ла; нај че шће ко
ри шће ним CMS пор та ли ма (на ве сти Joomla, WordPress пор та ле и 
при ме ре њи хо вог ко ри шће ња); по ступ ком пре у зи ма ња по треб них 
ша бло на и њи хо вом ин ста ла ци јом на ра чу на ру.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– под ста ћи уче ни ке да, ра де ћи у ти мо ви ма, већ об ра ђе не ма

тур ске ра до ве у ви ду нај јед но став ни јих HTML стра на са да об ра де 
у не ком ша бло ну иза бра ног CMSа.

ФИ ЗИ КА

Циљизадаци

Циљ на ста ве фи зи ке је сти ца ње зна ња о при род ним по ја ва ма 
и про це си ма, уоча ва ње узроч нопо сле дич них ве за на осно ву ко јих 
се об ја шња ва ју фи зич ке по ја ве и усме ра ва ње уче ни ка ка при ме ни 
фи зич ких за ко на у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. 

Задаци на ста ве фи зи ке су да уче ни ци:
– раз ви ју на уч ну пи сме ност;
– упо зна ју методe фи зич ких ис тра жи ва ња;
– раз у ме ју фи зич ке по ја ве, про це се и од но се у при ро ди на 

осно ву по зна ва ња фи зич ких мо де ла и те о ри ја;
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње и кри тич ки став 

у ми шље њу; 
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, ана ли зи ра ње 

и ре ша ва ње јед но став ни јих про бле ма;
– схва те зна чај фи зи ке за дру ге при род не на у ке и тех ни ку;
– раз ви ју по зи ти ван од нос пре ма при ро ди и за шти ти чо ве ко ве 

сре ди не;
– стек ну на ви ке за ра ци о нал но ко ри шће ње и штед њу свих ви

до ва енер ги је, по себ но елек трич не;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме

ну сте че них зна ња. 

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. ФИ ЗИ КА И ЊЕ НЕ МЕ ТО ДЕ (4)

2. КИ НЕ МА ТИ КА (10)

– Ре фе рент ни си сте ми. Вр сте кре та ња.
– Бр зи на и убр за ње као век тор ска фи зич ка ве ли чи на.
– Јед на ко про мен љи во пра во ли ниј ско кре та ње.
– Рав но мер но кру жно кре та ње (ли ниј ска и уга о на бр зи на).
– Га ли ле јев прин цип ре ла тив но сти. Сла га ње бр зи на.

3. ДИ НА МИ КА (12)

– За кон инер ци је. За кон ак ци је и ре ак ци је.
– Основ ни за кон ди на ми ке (II Њут нов за кон).
– Си ле тре ња и от по ра сре ди не.
– Инер ци јал ни и не и нер ци јал ни си сте ми.
– Ро та ци ја те ла (мо мент си ле, мо мент им пул са и мо мент 

инер ци је).

4. СИ ЛЕ И ФИ ЗИЧ КА ПО ЉА (БЕЗ ВР ТЛО ЖНА) (12)

– Њут нов за кон гра ви та ци је. Гра ви та ци о но по ље.
– Сло бод но па да ње.
– Ку ло нов за кон. Елек тро ста тич ко по ље.
– Елек тро ста тич ки по тен ци јал и на пон.
– Ка па ци та тив ност про вод ни ка.

5.  ЈЕД НО СМЕР НА И НА ИЗ МЕ НИЧ НА ЕЛЕК ТРИЧ НА  
СТРУ ЈА (8)

– Из во ри елек трич не стру је.
– Вр сте елек трич не от пор но сти. Вр сте про вод ни ка.
– Ефек тив не вред но сти стру је и на по на (по јам).
– Омов и ЏулЛен цов за кон. Ефек ти иза зва ни про ла ском 

елек трич не стру је.
– Елек трич на енер ги ја и ње но ра ци о нал но ко ри шће ње. Елек

трич на сна га.

6. ЗА КО НИ ОДР ЖА ВА ЊА У КЛА СИЧ НОЈ ФИ ЗИ ЦИ (6)

– За кон одр жа ва ња им пул са.
– За кон одр жа ва ња ме ха нич ке енер ги је.
– За кон одр жа ва ња мо мен та им пул са.
– Су да ри (ела стич ни и не е ла стич ни).

7. ФИ ЗИ КА ВЕ ЛИ КОГ БРО ЈА МО ЛЕ КУ ЛА (14)

– Ме ђу мо ле кул ске си ле.
– Чвр ста те ла. Кри ста ли. Ху ков за кон ела стич но сти.
– Теч ност. По вр шин ски на пон. Ви ско зност.
– Га со ви: Јед на чи на иде ал ног га сног ста ња.
– Га сни за ко ни (спе ци јал ни слу ча је ви).
– Пр ви и дру ги прин цип тер мо ди на ми ке.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ (8)

1. Про ве ра за ко на одр жа ва ња енер ги је.
2. Про ве ра Омо вог за ко на.
3. Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та по вр шин ског на по на ме то дом 

от ки да ња пр сте на.
4. Про ве ра Шар ло вог за ко на.

ДРУГИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. СИ ЛЕ И ВР ТЛО ЖНА ФИ ЗИЧ КА ПО ЉА (10)

– Маг нет но по ље и ин дук ци ја.
– Ло рен цо ва си ла. Ам пе ро ва си ла.
– Са мо ин дук ци ја. Енер ги ја маг нет ног по ља.
– Елек тро маг нет на ин дук ци ја (Фа ра де јев за кон).

2. ОСЦИ ЛА ЦИ ЈА И ТА ЛА СИ (21)

– Хар мо ниј ске осци ла ци је (те ло на ела стич ној опру зи).
– Ма те ма тич ко клат но.
– По јам о при гу ше ним и при нуд ним осци ла ци ја ма.
– Ме ха нич ки та ла си. Вр сте та ла са.
– Звук. Из во ри и вр сте зву ка.
– До пле ров ефе кат у аку сти ци.
– Елек тро маг нет ни та ла си.
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– Осно ви ге о ме триј ске оп ти ке (пра во ли ниј ско про сти ра ње, 
од би ја ње, пре ла ма ње, то тал на ре флек си ја, огле да ла, со чи ва, ко рек
ци ја ви да).

– Осно ви та ла сне оп ти ке (ин тер фе рен ци ја, ди фрак ци ја, по ла
ри за ци ја, дис пер зи ја, при ме не).

3.КВАНТ НА СВОЈ СТВА ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НОГ ЗРА ЧЕ ЊА И 
ТА ЛА СНА СВОЈ СТВА МИ КРО ЧЕ СТИ ЦА (6) 

– Фо тон. Фо то е лек трич ни ефе кат.
– Та ла сно свој ство ми кро че сти ца де Бро ље ва ре ла ци ја.

4. СТРУК ТУ РА АТО МА (10)

– Атом во до ни ка. Ста ци о нар на ста ња.
– По бу ђи ва ње и зра че ње. Спек тар ато ма.
– Ренд ген ско зра че ње (по јам).
– Спон та но и сти му ли са но зра че ње – ла сер. При ме на ла се ра.

5. СТРУК ТУ РА АТОМ СКОГ ЈЕ ЗГРА (13)

– Атом ска је ди ни ца ма се. Ма се ни број је згра.
– Ну кле ар не си ле. Енер ги ја ве зе је згра.
– При род на ра ди о ак тив ност (рас па ди).
– Ну кле ар не ре ак ци је.
– Фи си ја и фу зи ја и при ме на.
– Де тек ци ја и за шти та од зра че ња.

6. ФИ ЗИ КА МЕ ГА СВЕ ТА (2)

– Астро фи зи ка. Струк ту ра ва си о не.
– По ре кло и раз вој не бе ских те ла.

ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ВЕ ЖБЕ (8)

1. Ме ре ње хо ри зон тал не ком по нен те Зе мљи ног маг нет ног 
по ља.

2. Од ре ђи ва ње та ла сне ду жи не све тло сти ди фрак ци о ном ре
шет ком.

3. Од ре ђи ва ње уга о не ди вер ген ци је ла сер ског сно па.
4. Од ре ђи ва ње убр за ња зе мљи не те же по мо ћу ма те ма тич ког 

клат на.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Полазнаопредељењаприконципирањупрограмафизике

На став ни про грам фи зи ке у Фи ло ло шкој гим на зи ји на до ве зу
је се струк тур но и са др жај но на на став ни про грам фи зи ке у основ
ној шко ли.

По треб но је да уче ни ци на у че од ре ђе не пој мо ве и за ко не фи
зи ке на осно ву ко јих ће раз у ме ти по ја ве у при ро ди и има ти це ло ви
ту сли ку о зна ча ју и ме сту фи зи ке у обра зо ва њу и жи во ту уоп ште. 
Сход но то ме, у на ста ви је по жељ но што ви ше при ме њи ва ти де мон
стра ци о не огле де.

Фи зи ку је ну жно пред ста ви ти уче ни ци ма као жи ву, не до вр
ше ну на у ку, ко ја се не пре кид но ин тен зив но раз ви ја и ме ња, а не 
као скуп за вр ше них по да та ка, не про мен љи вих за ко на, те о ри ја и 
мо де ла. За то је ва жно ис та ћи про бле ме ко је фи зи ка ре ша ва у са да
шњем вре ме ну.

По сле из у ча ва ња од го ва ра ју ћих те мат ских це ли на, ну жно је 
ука за ти на за шти ту чо ве ко ве сре ди не, ко ја је за га ђе на и угро же
на не ким фи зич котех нич ким про це си ма и про ме на ма. По треб но 
је на ве сти и етич ке про бле ме ко ји се ја вља ју као по сле ди ца раз
ви ја ња на у ке и тех ни ке. При об ра ди фи зич ких осно ва енер ге ти ке 
ва жно је усме ри ти уче ни ке на штед њу свих вр ста енер ги је, а по
себ но елек трич не.

1.Изборпрограмскихсадржаја

На став ни про грам фи зи ке ускла ђен је са прин ци пи ма, ци ље
ви ма и оп штим ис хо ди ма обра зо ва ња. Из фи зи ке као на уч не ди
сци пли не ода бра ни су они са др жа ји ко је на од ре ђе ном ни воу мо гу 
да усво је сви уче ни ци. 

2.Изборметодалогичкогзакључивања 

Про грам пред ви ђа ко ри шће ње ра зних ме то да ло гич ког за
кљу чи ва ња ко је су ина че при сут не у фи зи ци као на уч ној ди сци
пли ни (ин дук тив ни, де дук тив ни, за кљу чи ва ње по ана ло ги ји итд). 
На став ник сам тре ба да ода бе ре нај по год ни ји при ступ у об ра ди 
сва ке кон крет не те ме у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче
ни ка, као и на став ним сред стви ма ко ји ма рас по ла же.

На са др жа ји ма про гра ма мо же се у пот пу но сти илу стро ва ти 
су шти на ме то до ло ги је ис тра жи вач ког при сту па у фи зи ци и дру гим 
при род ним на у ка ма: по сма тра ње по ја ве, уоча ва ње бит них свој ста ва 
си сте ма на ко ји ма се по ја ва од ви ја, за не ма ри ва ње ма ње зна чај них 
свој ста ва и па ра ме та ра си сте ма, ме ре ње у ци љу про на ла же ња ме
ђу за ви сно сти ода бра них ве ли чи на, пла ни ра ње но вих екс пе ри ме
на та ра ди пре ци зни јег утвр ђи ва ња тра же них од но са, фор му ли са ње 
фи зич ких за ко на. У по је ди ним слу ча је ви ма ме то дич ки је це лис ход
но уво ђе ње де дук тив не ме то де у на ста ву (нпр.: по ка за ти ка ко из за
ко на одр жа ња сле де не ки ма ње оп шти фи зич ки за ко ни и сл.).

3.Демонстрациониогледи

Де мон стра ци о ни огле ди чи не са став ни део ре дов не на ста ве 
фи зи ке. Уво ђе ње јед но став них екс пе ри ме на та за де мон стри ра ње 
фи зич ких по ја ва има за циљ под сти ца ње ра до зна ло сти и ин те ре со
ва ња за фи зи ку и ис тра жи вач ки при ступ при род ним на у ка ма. 

Јед но став не екс пе ри мен те мо гу да из во де и са ми уче ни ци 
(са мо стал но или у гру па ма) на ча су или да их осми сле, ура де, ана
ли зи ра ју и об ра де код ку ће, ко ри сте ћи мно ге пред ме те и ма те ри ја
ле из сва ко днев ног жи во та.

На став ни ци ко ји има ју мо гућ но сти тре ба да у на ста ви ко ри
сте и сло же ни је екс пе ри мен те. У на ста ви тре ба ко ри сти ти и ра чу
на ре (си му ла ци је екс пе ри ме на та и по ја ва, ла бо ра то риј ске ве жбе и 
об ра да ре зул та та ме ре ња, мо де ли ра ње, са мо стал ни про јек ти уче
ни ка у об ли ку се ми нар ских ра до ва и сл).

Начинпрезентовањапрограма

Са др жа ји оба раз ре да су по де ље ни на од ре ђе ни број те мат ских 
це ли на. Сва ка од те мат ских це ли на са др жи од ре ђе ни број те ма.

У ре а ли за ци ји на ста ве тре ба по што ва ти ме тод ске зах те ве:
–Поступност (од јед но став ни јег ка сло же ни јем) при упо зна

ва њу но вих пој мо ва и фор му ли са њу за ко на; 
– Очигледност при из ла га њу на став них са др жа ја (уз сва ку 

те мат ску це ли ну по бро ја но је ви ше де мон стра ци о них огле да а тре
ба ко ри сти ти и си му ла ци је);

– Повезаност наставних садржаја (хо ри зон тал на и вер ти
кал на), чи ме се на гла ша ва чи ње ни ца да су у фи зи ци све обла сти 
ме ђу соб но по ве за не. Ти ме се омо гу ћа ва да уче ник са гле да фи зи ку 
као ко хе рент ну на уч ну ди сци пли ну у ко јој се по че так про у ча ва ња 
но ве по ја ве ба зи ра на ре зул та ти ма про у ча ва ња не ких прет ход них.

Ре до след про у ча ва ња по је ди них те ма ни је пот пу но оба ве зу
ју ћи. На став ник мо же пре ра спо де ли ти са др жа је пре ма сво јој про
це ни.

Нивоиобразовноваспитнограда

У са др жа ји ма про гра ма пред ло жен је ори јен та ци о ни број ча
со ва пред ви ђе них за об ра ду на став них те ма ко ји укљу чу је и об
на вља ње гра ди ва, као и број ча со ва пред ви ђен за ла бо ра то риј ске 
ве жбе. Ме ђу тим, на став ни ци мо гу да про ме не пред ло же ни број ча
со ва и ускла де га са сво јим усло ви ма ра да. Ни вои обра зов новас
пит них зах те ва де фи ни шу обим и ду би ну про у ча ва ња по је ди них 
еле ме на та са др жа ја про гра ма.

Tеме из обла сти кла сич не фи зи ке, ко ја про у ча ва по ја ве до
ступ не чу ли ма, тре ба об ра ди ти на дру гом и тре ћем ни воу (ни во 
раз у ме ва ња и при ме не), док је за те ме, ко је зах те ва ју ко ри шће ње 
сло же ни јег ма те ма тич ког апа ра та као и за те ме из обла сти са вре
ме не фи зи ке, ко је зах те ва ју ви ши сте пен ап стракт ног ми шље ња, 
аде кват ни ји пр ви ни во (ни во оба ве ште но сти). На став ни ци ма је 
оста вље на сло бо да да, пре ма по тре би, сма ње или по ве ћа ју пред
ло же ни ни во обра зов новас пит них зах те ва у по је ди ним те мат ским 
це ли на ма.
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Основниоблицинаставеиметодскаупутствазањихово
извођење

Ме то дич ко оства ри ва ње са др жа ја про гра ма у на ста ви фи зи ке 
зах те ва да це ло куп ни на став ни про цес бу де про жет три ма основ
ним фи зич ким иде ја ма: струк ту ром суп стан ци је (на мо ле кул ском, 
атом ском и су ба том ском ни воу), за ко ни ма одр жа ња (пре све га 
енер ги је) и фи зич ким по љи ма као но си о ци ма уза јам ног де ло ва ња 
фи зич ких обје ка та. Да љи зах тев је да се фи зич ке по ја ве и про це си 
ту ма че у на ста ви па ра лел ним спро во ђе њем, где год је то мо гу ће, 
ма кро при ла за и ми кро при ла за у об ра ди са др жа ја. 

Кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва ства ра ње ра зно вр сних мо
гућ но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме ном 
са вре ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на став ном 
про це су (про јект на, про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но 
уче ње) ци ље ви и за да ци обра зо ва ња као и ци ље ви на ста ве фи зи ке 
бу ду у пу ној ме ри ре а ли зо ва ни. 

Ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ру ју се кроз сле де ће 
основ не об ли ке ра да са уче ни ци ма:

1. из ла га ње са др жа ја те ме уз од го ва ра ју ће де мон стра ци о не 
огле де;

2. ре ша ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них за да та ка;
3. ла бо ра то риј ске ве жбе;
4. ко ри шће ње и дру гих на чи на ра да ко ји до при но се бо љем 

раз у ме ва њу са др жај те ме (до ма ћи за да ци, се ми нар ски ра до ви, про
јек ти);

5. си сте мат ско пра ће ње ра да сва ког по је ди нач ног уче ни ка.
Да би се ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ри ли у це ли

ни, нео п ход но је да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим об ли ци ма 
на став ног про це са. Има ју ћи у ви ду да сва ки од на ве де них об ли ка 
на ста ве има сво је спе ци фич но сти у про це су оства ри ва ња, то су и 
ме тод ска упут ства при ла го ђе на овим спе ци фич но сти ма. 

Методскаупутствазапредавања

Ка ко су уз сва ку те мат ску це ли ну пла ни ра ни де мон стра ци о ни 
огле ди, уче ни ци ће спон та но пра ти ти ток по сма тра не по ја ве, или 
не по сред но уче ство ва ти у ре а ли за ци ји огле да, а на на став ни ку је 
да на ве де уче ни ка да сво јим ре чи ма, на осно ву соп стве ног ра су
ђи ва ња, опи ше по ја ву ко ју по сма тра или де мон стри ра. По сле то га, 
ко ри сте ћи пре ци зни је зик фи зи ке, на став ник де фи ни ше но ве пој
мо ве (ве ли чи не) и ре чи ма фор му ли ше за кон по ја ве. Ка да се про ђе 
кроз на ве де не ета пе у из ла га њу са др жа ја те ме, пре ла зи се на пре
зен то ва ње за ко на у ма те ма тич кој фор ми. Ова квим на чи ном из ла га
ња са др жа ја те ме на став ник по ма же уче ни ку да пот пу ни је раз у ме 
фи зич ке по ја ве, трај ни је за пам ти усво је но гра ди во и у дру ги план 
по ти сне фор ма ли зо ва ње усво је ног зна ња. 

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти про блем ску на ста ву. На став
ник по ста вља про блем уче ни ци ма и пре пу шта да они са мо стал но, 
у па ро ви ма или у ти му до ђу до ре ше ња, по по тре би усме ра ва уче
ни ке, под се ћа ју ћи их пи та њи ма на не што што су на у чи ли и са да 
тре ба да при ме не, упу ћу је их на из во ђе ње екс пе ри мен та ко ји мо же 
до ве сти до ре ше ња про бле ма и слич но. 

При об ра ди не ких са др жа ја пред ност тре ба да ти груп ном на чи
ну ра да, има ју ћи у ви ду зна чај мо ти ва ци је и ин те ре со ван ја уче ни ка 
за ис тра жи вач ки рад, као и раз вој спо соб но сти за тим ски рад. Ова кав 
при ступ об ра ди на став не те ме зах те ва до бру при пре му на став ни ка: 
ода бра ти те му, при пре ми ти од го ва ра ју ћа на став на сред ства и опре му, 
по де ли ти уче ни ке у гру пе та ко да сва ки по је ди нац у гру пи мо же да ти 
од го ва ра ју ћи до при нос, да ти нео п ход на ми ни мал на упут ства.

На при мер: за на став ну те му Одбијањеипреламање светло
сти уче ни ци се мо гу по де ли ти у гру пе од ко јих би јед на об ра ди ла 
за ко не од би ја ња и пре ла ма ња, дру га то тал ну ре флек си ју са при ме
ри ма при ме не, тре ћа при вид ну ду би ну те ла са при ме ри ма, че твр та 
ду гу, пе та пре ла ма ње кроз при зму и при ме не (све гру пе, осим пр ве, 
у упут стви ма тре ба да до би ју фор му лу за за кон пре ла ма ња); у ра ду 
уче ни ци мо гу да ко ри сте уџ бе ник, ин тер нет, де мон стра ци о ни оглед.

Методскаупутствазарешавањезадатака

Ре ша ва њем за да та ка се по сти же: кон кре ти за ци ја те о риј ских 
зна ња; об на вља ње, про ду бљи ва ње и утвр ђи ва ње зна ња; ко ри го ва ње 

уче нич ких зна ња и уме ћа; раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња; под сти ца
ње уче ни ка на ини ци ја ти ву; сти ца ње са мо по у зда ња и са мо стал но
сти у ра ду.

Оп ти мал ни ефек ти у про це су уче ња фи зи ке оства ру ју се до
бро осми шље ним ком би но ва њем ква ли та тив них и кван ти та тив них 
(ра чун ских) за да та ка.

Ка ко ре ша ва ње ра чун ских за да та ка за уче ни ке че сто пред ста
вља вид уче ња са нај сло же ни јим зах те ви ма, на став ник је оба ве зан 
да им да од го ва ра ју ће ин струк ци је (ал го ри там ре ша ва ња да тог ти
па за да та ка и нај че шће гре шке). 

По треб но је па жљи во ода бра ти за дат ке ко ји, ако је мо гу ће, 
има ју не по сред ну ве зу са ре ал ним си ту а ци ја ма. Та ко ђе је ва жно 
има ти у ви ду да ни во сло же но сти и те жи на за да та ка бу де при ме ре
на уче ни ци ма. Обра ти ти па жњу на по ступ ност у ре до сле ду ре ша
ва ња за да та ка, од нај јед но став ни јих ка сло же ни јим.

Методскаупутствазаизвођењелабораторијскихвежби

Ла бо ра то риј ске ве жбе чи не са став ни део ре дов не на ста ве и 
ор га ни зу ју се та ко што се при из ра ди ве жби оде ље ње де ли на две 
гру пе, а уче ни ци ве жбе ра де у ма лим гру па ма (2–3 уче ни ка). 

За сва ку ве жбу уче ни ци уна пред тре ба да до би ју од го ва ра ју ћа 
упут ства. Час се са сто ји из увод ног де ла, ме ре ња и за пи си ва ња ре
зул та та ме ре ња и об ра де до би је них по да та ка.

У увод ном де лу ча са на став ник про ве ра ва да ли су уче ни ци 
спрем ни за ве жбу, упо зна је их са мер ним ин стру мен ти ма и оста лим 
де ло ви ма апа ра ту ре за ве жбу, ука зу је на ме ре пре до стро жно сти ко
јих се мо ра ју при др жа ва ти ра ди соп стве не си гур но сти при ру ко ва
њу апа ра ти ма, елек трич ним из во ри ма, ра зним уре ђа ји ма и сл.

Док уче ни ци вр ше ме ре ња на став ник ак тив но пра ти њи хов 
рад, дис крет но их над гле да и, кад за тре ба, об ја шња ва и по ма же.

При об ра ди ре зул та та ме ре ња уче ни ци се при др жа ва ју пра
ви ла за та бе лар ни при каз по да та ка, цр та ње гра фи ка, из ра чу на ва ње 
број не вред но сти и пред ста вља ње ре зул та та са гре шком ме ре ња. 
(Са овим пра ви ли ма на став ник би тре ба ло да уна пред упо зна уче
ни ке, или да она бу ду део пи са ног упут ства за ве жбе.)

Методскаупутствазадругеобликерада

Је дан од об ли ка ра да са уче ни ци ма су до ма ћи за да ци ко ји са
др же ква ли та тив не и кван ти та тив не за дат ке. Та кви до ма ћи за да ци 
од но се се на гра ди во ко је је об ра ђе но не по сред но на ча су и на по
ве зи ва ње овог гра ди ва са прет ход ним. Као до ма ћи за да так мо гу се 
да ва ти и се ми нар ски ра до ви и ма њи про јек ти, ко је би уче ни ци ра
ди ли ин ди ви ду ал но или у гру па ма.

Праћењерадаученика

На став ник кон ти ну и ра но пра ти рад сва ког уче ни ка кроз 
кон тро лу усво је ног зна ња по мо ћу усме ног ис пи ти ва ња, крат ких 
(15ми нут них) пи сме них про ве ра, те сто ва на кра ју ве ћих це ли на 
(ре ци мо, по јед ном у сва ком кла си фи ка ци о ном пе ри о ду), кон трол
них ра чун ских ве жби (по јед ном у по лу го ди шту), про ве ром екс пе
ри мен тал них ве шти на и до ма ћих за да та ка.

На по чет ку ра да са уче ни ци ма, у сва ком раз ре ду, по себ но ако 
је оде ље ње про ме ни ло струк ту ру или је на став ник пре у зео но во 
оде ље ње, би ло би по жељ но спро ве сти ини ци јал ни тест. Та кав тест 
да је ин фор ма ци је на став ни ку са ка квим пред зна њем и ко јим по
тен ци ја ли ма уче ни ци ула зе у но ву школ ску го ди ну. 

ХЕ МИ ЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве хе ми је је раз вој до мен ских хе миј ских зна ња, 
тех нич котех но ло шких зна ња, раз вој оп штих ког ни тив них и ко му
ни ка циј ских спо соб но сти, оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских 
зна ња у сва ко днев ном жи во ту, ре ша ва ње про бле ма у но вим и не
по зна тим си ту а ци ја ма и раз ви ја ње од го вор ног од но са пре ма се би, 
дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

Задаци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ја ју хе миј ску на уч ну пи сме ност и спо соб ност ко му ни

ка ци ја у хе ми ји;
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– на у че да пре тра жу ју ин фор ма ци ја у обла сти хе ми је при ме
ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;

– овла да ју осно ва ма на уч ног ме то да у хе ми ји и схва те зна чај 
хе миј ског екс пе ри мен та као при мар ног из во ра зна ња и основ ног 
ме то да са зна ва ња у хе ми ји;

– раз у ме ју по ја ве и про це се у при ро ди са аспек та хе миј ског 
из у ча ва ња;

– раз у ме ју од нос усло вље но сти свој ста ва суп стан ци њи хо вом 
струк ту ром;

– раз у ме ју зна чај хе миј ске про из вод ње за са вре ме но дру штво;
– раз у ме ју зна чај хе ми је за раз ли чи те са вре ме не тех но ло ги је;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;

– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при не зго да ма у сва ко днев ном 
жи во ту;

– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за одр жи ви 
раз вој;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и про фе си о нал ном ра ду;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма, ло гич ко и кри тич ко ми шље ње;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним обра зо ва њем;

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

ВР СТЕ СУП СТАН ЦИ

Вр сте суп стан ци. Хе миј ски еле мен ти, је ди ње ња и сме ше.

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦИ

По јам ато ма. Изо то пи. 
Из град ња елек трон ског омо та ча ато ма. Елек трон ска кон фи гу

ра ци ја ато ма и Пе ри од ни си стем еле ме на та. Пе ри о дич на про ме на 
свој ста ва еле ме на та. Енер ги ја јо ни за ци је и афи ни тет пре ма елек
тро ну.

Јон ска ве за. Ко ва лент на ве за. Во до нич на ве за. Ме тал на ве за. 
Свој ства суп стан ци са јон ском и ко ва лент ном ве зом.

Де мон стра ци о ни огле ди: 
Про ме на хе миј ских свој ста ва еле ме на та тре ће пе ри о де са ста

но ви шта гра ђе елек трон ског омо та ча њи хо вих ато ма(ре ак ци је Na, 
Mg, Al са во дом). 

Су бли ма ци ја јо да.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ

Дис перз ни си сте ми: по јам и вр сте. Рас твор љи вост. Ма се ни 
про цент ни са др жај рас тво ра. Ко ли чин ска кон цен тра ци ја. 

Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ја ки и 
сла би елек тро ли ти. Јон ски про из вод во де и pH вред ност во де них 
рас тво ра. 

Де мон стра ци о ни огле ди:
Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти раз ли чи тих суп стан ци у по лар

ним и не по лар ним рас тва ра чи ма.
Раз ме на енер ги је из ме ђу си сте ма и око ли не (рас тва ра ње амо

ни јумхло ри да и на три јумхи дрок си да у во ди).
Од ре ђи ва ње pH вред но сти раз ли чи тих во де них рас тво ра ин

ди ка то ри ма.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ

Кван ти та тив но зна че ње хе миј ских сим бо ла и фор му ла. Ко ли
чи на суп стан це, мо лар на ма са и мо лар на за пре ми на.

Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед на чи на.
Енер гет ске про ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма. Бр зи на хе

миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји ути чу на њу. Хе миј ска рав но те жа и 
фак то ри ко ји ути чу на рав но те жу.

Ок си до ре дук ци о ни про це си.
Де мон стра ци о ни огле ди: 
Ре ак ци ја цин ка и хло ро во до нич не ки се ли не раз ли чи тих кон

цен тра ци ја.
Ре ак ци ја цин ка и хло ро во до нич не ки се ли не на раз ли чи тим 

тем пе ра ту ра ма.
Ре ак ци је етан ске и хло ро во до нич не ки се ли не, истих ко ли

чин ских кон цен тра ци ја, са цин ком.
Раз ла га ње во до никпе рок си да (без и у при су ству ка та ли за то ра).
Ре ак ци ја гво жђа са рас тво ром ба кар(II)сул фа та.

ХЕ МИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА И ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Пле ме ни ти га со ви: свој ства, зна чај и при ме на. 
Свој ства, зна чај и при ме на еле ме на та 17, 16, 15, 14. и 13. гру пе 

Пе ри од ног си сте ма еле ме на та и њи хо вих ва жни јих је ди ње ња.
Свој ства, зна чај и при ме на еле ме на та 1. и 2. гру пе Пе ри од ног 

си сте ма еле ме на та и њи хо вих ва жни јих је ди ње ња.
Пре ла зни ме та ли и ва жни ја је ди ње ња ових еле ме на та: свој

ства, зна чај и при ме на. 
Де мон стра ци о ни огле ди: 
Са го ре ва ње сум по ра и угље ни ка у чи стом ки се о ни ку и ис пи

ти ва ње свој ста ва на ста лих ок си да. До би ја ње и ис пи ти ва ње свој
ства амо ни ја ка. До би ја ње пла стич ног сум по ра.

Ре ак ци ја маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма са хло ро во до нич ном 
ки се ли ном. До би ја ње хи дрок си да маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма. До
ка зи ва ње ба зно сти маг не зи јумхи дрок си да и ам фо тер но сти алу ми
ни јум хи дрок си да.Та ло же ње хи дрок си да ба кра из рас тво ра пла вог 
ка ме на. До би ја ње гво жђе(III)хи дрок си да и ње го во рас тва ра ње у 
хло ро во до нич ној ки се ли ни.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Хе миј ски за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. За га ђи ва ње ат мос фе
ре, во де и зе мљи шта.

Хе миј ски от пад. Ме ре за шти те жи вот не сре ди не.

ДРУГИРАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

УВОД У ОР ГАН СКУ ХЕ МИ ЈУ

Свој ства угље ни ко вог ато ма. Струк ту ра ор ган ских мо ле ку ла. 
Фор му ле ор ган ских мо ле ку ла (мо ле кул ске, струк тур не, ра ци о нал
не, ске лет не). Функ ци о нал не гру пе и кла си фи ка ци ја пре ма функ
ци о нал ним гру па ма.

УГЉО ВО ДО НИ ЦИ

Кла си фи ка ци ја угљо во до ни ка пре ма при ро ди угљо во до нич
ног ни за и пре ма функ ци о нал ној гру пи. Оп шта свој ства угљо во
до ни ка. Хо мо ло ги низ и струк ту ра мо ле ку ла ал ка на. Но мен кла ту ра 
ал ка на (IUPAC и три ви јал ни на зи ви). Струк тур на изо ме ри ја. Фи
зич ка и хе миј ска свој ства ал ка на.

Струк ту ра мо ле ку ла и ге о ме триј ска изо ме ри ја ал ке на. Но мен
кла ту ра ал ке на. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ке на.

Струк ту ра мо ле ку ла ал ки на. Но мен кла ту ра ал ки на. До би ја
ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ети на (аце ти ле на).

По ли ме ри за ци ја. Син те тич ки по ли ме ри (по ли е ти лен, PVC).
Струк ту ра бен зе на. Фи зич ка и хе миј ска свој ства бен зе на. Ка

рак те ри стич ни пред став ни ци аре на (по ли ци клич ни аро ма тич ни 
угљо во до ни ци, мо но суп сти ту и са ни и по ли суп сти ту и са ни де ри ва ти).

Наф та и зем ни гас. Пе тро хе миј ски про из во ди.
Де мон стра ци о ни оглед: 
Ис пи ти ва ње свој ста ва nхек са на и не за си ће них угљо во до ни

ка (етен).
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ОР ГАН СКА КИ СЕ О НИЧ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Ал ко хо ли; кла си фи ка ци ја ал ко хо ла. До би ја ње, фи зич ка и хе
миј ска свој ства ал ко хо ла. Пред став ни ци ал ко хо ла (ме та нол, ета
нол, ети ленгли кол, гли це рол).

Но мен кла ту ра кар бо нил них је ди ње ња. До би ја ње ал де хи да и 
ке то на. Фи зич ка и хе миј ска свој ства кар бо нил них је ди ње ња.

Угље ни хи дра ти, по де ла. Нај ва жни ји пред став ни ци мо но, ди 
и по ли са ха ри да (глу ко за, ри бо за, фрук то за, са ха ро за, скроб и це
лу ло за).

Мо но кар бок сил не ки се ли не: но мен кла ту ра, до би ја ње, фи зич
ка и хе миј ска свој ства.

Естри, до би ја ње, на ла же ње у при ро ди, свој ства.
Ма сти, уља и во ско ви, струк ту ра и свој ства.
Са пу ни и де тер ген ти.
Де мон стра ци о ни огле ди: 
Ок си да ци ја ета но ла. Ре ак ци ја сре бр но гог огле да ла. Хи дро ли

за са ха ро зе.

ОР ГАН СКА АЗОТ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Ами ни: струк ту ра, но мен кла ту ра, до би ја ње, фи зич ка и хе миј
ска свој ства.

Хе те ро ци клич на је ди ње ња са ато мом азо та, струк ту ра (пи
рол, пи ри дин, пи ри ми дин, пу рин).

Ами но ки се ли не, струк ту ра, свој ства. Пеп тид на ве за. Про те и
ни, струк ту ра, зна чај и уло га у из град њи жи вих ће ли ја.

Ну кле ин ске ки се ли не, по де ла. Струк ту ра и функ ци ја ДНК. 
Де мон стра ци о ни огле ди: 
Та ло же ње про те и на по мо ћу елек тро ли та. Би у рет ска и ксан то

про те ин ска ре ак ци ја.

ВИ ТА МИ НИ, ХОР МО НИ, АЛ КА ЛО И ДИ, АН ТИ БИ О ТИ ЦИ

Ви та ми ни, кла си фи ка ци ја, уло га и зна чај. Хор мо ни: по де ла, 
зна чај и уло га. Ан ти би о ти ци, при ме на. Ал ка ло и ди, при ме на.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Хе миј ски за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. За га ђи ва ње ат мос фе
ре, во де и зе мљи шта.

Хе миј ски от пад. Ме ре за шти те жи вот не сре ди не.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са де фи ни са ним ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим се ге мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји про гра ма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр
вом раз ре ду из у ча ва ју са др жа ји оп ште и нео р ган ске хе ми је, а у 
дру гом раз ре ду са др жа ји ор ган ске хе ми је и осно ва би о хе ми је. Хе
ми ја као на став ни пред мет има ви сок ди дак тич ки по тен ци јал јер:

– хе ми ја под сти че пре ла зак са кон крет ног на ап стракт но ми
шље ње;

– хе ми ја је на у ка са из у зет ном ди на ми ком раз во ја, а хе миј ска 
стру ка јед на је од стру ка бу дућ но сти;

– хе ми ја је при род на на у ка и у са деј ству са фи зи ком и би о ло
ги јом омо гу ћа ва раз у ме ва ње при ро де у је ди ни ству по ја ва и про це
са ко ји се у њој зби ва ју;

– на хе ми ји се за сни ва раз вој мно гих са вре ме них тех но ло ги ја, 
ко ји је зна ча јан по ка за тељ ни воа раз ви је но сти дру штва;

– хе миј ски про це си у тех но ло шкој про из вод њи но се и озбиљ
не ри зи ке за дру штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва је мо
гућ са мо уз аде кват но хе миј ско обра зо ва ње.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Да 
би се из бе гло оп те ре ћи ва ње на став них про гра ма хе ми је у ова квим 

усло ви ма раз во ја хе ми је као на у ке, нео п ход но је да се уче ни ци
ма у гим на зи ји омо гу ћи раз у ме ва ње хе миј ског аспек та из у ча ва ња 
при ро де та ко што ће се у на ста ви хе ми је па жња усред сре ди ти на 
раз у ме ва ње основ них иде ја и кон це па та, раз вој на уч ног ме то да са
зна ва ња и зна чај хе ми је у сва ко днев ном жи во ту. Уче ни ци тре ба да 
раз у ме ју да су свој ства суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не 
не по сред но усло вље не њи хо вом хе миј ском струк ту ром, као и да су 
свој ства хе миј ског си сте ма усло вље на ква ли та тив ним са ста вом и 
кван ти та тив ним од но сом ком по нен ти у ње му. За раз у ме ва ње ових 
иде ја и кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но 
пред ста вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком 
ни воу ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка гим на
зи је омо гу ћа ва ју ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског и сим бо лич ког 
ни воа ре пре зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва 
три ни воа. Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да 
је хе миј ски екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ
ни ме тод са зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју 
ме ђу свим ни во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па
жњу тре ба по све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на 
при мер, из во ди се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи
на). Си мул та на при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у 
хе ми ји мо же да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња 
па жње. У та квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли
ти их у ма ње це ли не). 

Код из у ча ва ња ви со ко ап стракт них пој мо ва (струк ту ра суп
стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, хе миј ска ки не ти ка) по жељ но је, 
пре ма по тре би, ко ри сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но
о пе ра ци о ној фа зи ми шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа 
пред ста вља ња зна ња. Основ не хе миј ске кон цеп те (кон цепт о кор
пу ску лар ној гра ђи суп стан це, кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт 
рав но те же) тре ба за сно ва ти на бри жљи во ода бра ним са др жа ји ма 
са ви со ком ин фор ма тив ном вред но шћу за уче ни ке, при че му на
став не си ту а ци је тре ба ди зај ни ра ти та ко да мо ти ви шу уче ни ке за 
њи хо во из у ча ва ње. По себ но је ва жно да уче ни ци раз у ме ју раз
вој ност кон це па та и те о ри ја у хе ми ји (на при мер, раз вој ност кон
цеп та о кор пу ску лар ној гра ђи суп стан це кроз раз вој ност те о ри ја 
о струк ту ри ато ма и раз вој ност те о ри ја хе миј ске ве зе). За раз у ме
ва ње хе миј ских кон це па та од нај ве ћег је зна ча ја хе миј ска на уч на 
пи сме ност ко ја у овом уз ра сту под ра зу ме ва по зна ва ње хе миј ске 
на уч не тер ми но ло ги је, но мен кла ту ре и сим бо ли ке на ни воу основ
не на уч не ко му ни ка ци је. У обла сти нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, 
због мно го број но сти из у ча ва них обје ка та (хе миј ских еле ме на та и 
њи хо вих је ди ње ња), ве о ма је ва жно ба ви ти се про бле ма ти ком кла
си фи ка ци ја, кла си фи ка ци о них си сте ма и хи је рар хиј ских од но са 
у њи ма. По себ но је ва жно ин си сти ра ти на си сте мат ском ор га ни
зов њу зна ња при ме ном кон цепт них ма па, као и ра ди ти на раз во
ју функ ци о нал них и де скрип тив них кри те ри ју ма кла си фи ка ци је у 
кон цеп ту ал не. По треб но је ис та ћи да је Пе ри од ни си стем еле ме
на та нај са вр ше ни ји кла си фи ка ци о ни си стем у при род ним на у ка ма 
и оспо со би ти уче ни ке да га ко ри сте за де дук ци ју свој ста ва хе миј
ских еле ме на та и њи хо вих је ди ње ња. 

С об зи ром да уче ни ци сред њо школ ског уз ра ста раз у ме ју 
узроч нопо сле дич не ве зе, при ука зи ва њу на зна чај хе ми је за раз
вој раз ли чи тих са вре ме них тех но ло ги ја, тре ба ин си сти ра ти на ко
ри сно сти и ри зи ци ма од хе миј ске про из вод ње. При то ме по себ но 
тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и нео п ход
ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о хе миј
ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла ци ји 
са на ста вом би о ло ги је, пре вас ход но еко ло ги је. За уче ни ке фи ло
ло шког усме ре ња у гим на зи ји зна ња из ове обла сти су део оп ште 
кул ту ре и тре ба да их раз у ме ју са мо у функ ци ји одр жи вог раз во ја. 
За раз вој ових зна ња по год не су ме то да уче нич ких про је ка та и на
став не екс кур зи је. 

На ста ва хе ми је тре ба да оспо со би уче ни ке за са мо стал но ко
ри шће ње са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у уче њу, пре
тра жи ва њу хе миј ских ин фор ма ци ја и са вре ме ној ко му ни ка ци ји у 
хе ми ји. За раз вој ко му ни ка циј ских спо соб но сти по себ но је по год
на ме то да уче нич ких про је ка та. Из ра да са мо стал них или груп них 
уче нич ких про је ка та у хе ми ји мо ти ви ше уче ни ке да пре тра жу ју 
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из во ре хе миј ских ин фор ма ци ја, из не су соп стве не иде је у фор ми 
хи по те за, да их обра зло же, пла ни ра ју ис тра жи ва ње, спро ве ду га, 
ела бо ри ра ју, кри тич ки про це њу ју до би је не ре зул та те и пре у зи ма ју 
од го вор ност. За раз вој ме та ког ни тив них зна ња (свест о соп стве ном 
зна њу) у гим на зиј ској на ста ви хе ми је по год но је ко ри сти ти ме то ду 
кон цепт ног ма пи ра ња.

Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као усме
ну и пи са ну ева лу а ци ју. Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а 
пред ла же се сле де ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци
ју, као ори јен та ци о ни: 

У пр вом раз ре ду – Вр сте суп стан ци (2), Струк ту ра суп стан
ци (17), Дис перз ни си сте ми (12), Хе миј ске ре ак ци је (20), Хе ми ја 
еле ме на та и је ди ње ња (20), Хе миј ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не (3).

У дру гом раз ре ду – Увод у ор ган ску хе ми ју (2), Угљо во до ни
ци (7), Ор ган ска ки се о нич на је ди ње ња (14), Ор ган ска азот на је ди
ње ња (7), Ви та ми ни, хор мо ни, ал ка ло и ди, ан ти би о ти ци (4), Хе миј
ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (1).

ГЕОГРАФИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве ге о гра фи је је раз вој ге о граф ског ло гич ког ми
шље ња и сти ца ње но вих зна ња, ве шти на и ста во ва из обла сти 
фи зич ке и дру штве не ге о гра фи је, ге о гра фи је све та и на ци о нал не 
ге о гра фи је Ср би је, нео п ход них за раз у ме ва ње са вре ме не свет ске 
ствар но сти и раз вој мо рал них вред но сти, то ле ран ци је, по што ва ња 
и при пад но сти мул ти ет нич ком, мул ти је зич ком и мул ти кул ту рал
ном све ту.

Задаци на ста ве ге о гра фи је су да уче ни ци:
– уна пре ђу ју сте че на зна ња из ге о гра фи је и упо зна ју ме то

де про у ча ва ња при род ноге о граф ских и дру штве ноге о граф ских 
по ја ва, про це са, обје ка та и за ко ни то сти и њи хо ву уло гу у ства ра
њу ге о граф ске сре ди не; – сти чу но ва зна ња о раз во ју ге о граф ске 
сре ди не као ре зул та ту де ло ва ња при род них и дру штве них по ја ва 
и про це са;

– сти чу но ва зна ња о ста нов ни штву, на се љи ма и при вре ди 
Ср би је и ње ном по ло жа ју, ме сту и уло зи у са вре ме ном све ту;

– упо зна ју ак ту ел ну и ком плек сну ге о граф ску ствар ност са
вре ме ног све та и раз ви ја ју вред но сне ста во ве нео п ход не за њи хов 
жи вот и рад;

– раз ви ја ју осе ћа ња со ци јал не при пад но сти соп стве ној на ци
ји и кул ту ри и до при но се очу ва њу и не го ва њу на ци о нал ног и мул
ти кул ту рал ног иден ти те та;

– раз ви ја ју са рад њу и со ли дар ност из ме ђу при пад ни ка раз ли
чи тих со ци јал них, ет нич ких и кул тур них гру па;

– ана ли зи ра ју и при ме њу ју но ве ин фор ма ци о ноко му ни ка
ци о не тех но ло ги је у ге о гра фи ји и уоча ва ју њи хо ву ва жност у ге о
граф ским са зна њи ма;

– раз ви ја ју свест о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти ти и очу
ва њу при род не и жи вот не сре ди не;

– уна пре ђу ју ве шти не и спо соб но сти за про на ла же ње, ана ли
зу, при ме ну и са оп шта ва ње ге о граф ских чи ње ни ца и за ко ни то сти; 

– уна пре ђу ју ве шти не ак тив ног, функ ци о нал ног и ко о пе ра
тив ног уче ња и развијaју мо ти ва ци ју за са мо стал но уче ње;

– раз ви ја ју спо соб но сти за уче ње и обра зо ва ње то ком це лог 
жи во та и укљу чи ва ње у ме ђу на род не и про фе си о нал не про це се;

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју из ме ђу ге о
гра фи је и дру гих при род них и дру штве них на у ка.

IРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈПРОГРАМА

I. УВОД У ГЕ О ГРА ФИ ЈУ

1. Увод у ге о гра фи ју (пред мет, по де ла и за да так про у ча ва ња).

II. КАР ТА, КАР ТО ГРАФ СКИ МЕ ТОД У ГЕ О ГРА ФИ ЈИ И ГИС

1. Увод у ка тро гра фи ју: на ста нак и раз вој ге о граф ских ка ра та;
2. Ма те ма тич ка осно ва ге о граф ске кар те; кар то граф ски ме тод 

у ге о гра фи ји; по де ла ка ра та пре ма раз ме ру, са др жи ни и на ме ни.
3. Раз вој ди ги тал не кар то гра фи је; GPS. 
4. Осно ве ГИСа и на чин ње го вог ко ри шће ња.

III. ЗЕ МЉА У СУН ЧЕ ВОМ СИ СТЕ МУ

1. Ко смос; Сун чев си стем.
2. Зе мља и оста ле пла не те у Сун че вом си сте му; Ме сец.

IV.  УНУ ТРА ШЊА ГРА ЂА ЗЕ МЉЕ И ГЕ О ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ  
ЗЕ МЉИ НЕ КО РЕ

1. По ста нак и гра ђа Зе мље; ен до ге не си ле. 
2. Зе мљи не сфе ре (уну тра шње и спо ља шње); ге о ло шки раз вој 

Зе мљи не ко ре.
3. Гра ђа Зе мљи не ко ре: сте не и ми не ра ли. 

V. РЕ ЉЕФ ЗЕ МЉИ НЕ ПО ВР ШИ НЕ

1. Ре љеф ли тос фе ре, епи ро ге ни и оро ге ни по кре ти.
2. Вул ка ни зам и зе мљо тре си.
3. Об ли ци ре ље фа на ста ли ра дом спо ља шњих си ла (абра зи ја, де

ну да ци ја, ра за ра ње и рас па да ње сте на, еол ска еро зи ја и аку му ла ци ја). 
4. Реч на еро зи ја и аку му ла ци ја (об ли ци ре ље фа на ста ли ра

дом реч не еро зи је).
5. Кра шка еро зи ја и аку му ла ци ја (по вр шин ски и под зем ни 

кра шки об ли ци). 
6. Лед нич ка еро зи ја и аку му ла ци ја.

VI. АТ МОС ФЕ РА

1. Ат мос фе ра: струк ту ра ат мос фе ре, са став ва зду ха, кли мат
ски еле мен ти и њи хов рас по ред на Зе мљи.

2. Оп шта цир ку ла ци ја ат мос фе ре и ве тро ви (пла не тар ни, пе
ри о дич ни, ло кал ни).

3. Прог но за вре ме на и за шти та ста нов ни штва од еле мен тар
них (при род них) не по го да.

4. Кли мат ски по ја се ви на Зе мљи и основ ни ти по ви кли ме, 
ми кро кли ма и кли ма гра до ва.

5. Ути цај чо ве ка на кли му Зе мље (узро ци и по сле ди це).

VII. ХИ ДРОС ФЕ РА

1. Свет ско мо ре и осо би не мор ске во де (фи зич ке и хе миј ске).
2. Кре та ње мор ске во де (та ла си, мор ске стру је, пли ма и осе

ка), зна чај и за шти та мо ра. 
3. Во де на коп ну (под зем не во де, из дан и из во ри, тер мо ми не

рал не во де), зна чај и њи хо ва за шти та.
4. Ре ке и њи хо ве основ не хи дро ло шке ка рак те ри сти ке, зна чај 

и њи хо ва за шти та. 
5. Је зе ра (на чин по стан ка и по де ла), зна чај и њи хо ва за шти та.
6. Лед на коп ну; лед ни ци – њи хов еко ном ски и кли мат ски 

зна чај (сне жна гра ни ца, стал ни снег, ла ви не).

VI II. БИ ОС ФЕ РА

1. Зе мљи ште (основ ни ти по ви тла, за шти та и уна пре ђи ва ње).
2. Оп ште од ли ке би ос фе ре (хо ри зон тал на и вер ти ка ла на зо

нал ност, за шти та и уна пре ђи ва ње).

IX. СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА

1. Од ли ке и фак то ри де мо граф ског раз во ја ста нов ни штва на 
Зе мљи.

2. Рас по ред ста нов ни штва на Зе мљи и гу сти на на се ље но сти.
3. Струк ту ре ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, ра сна, вер ска, 

ет нич ка и је зич ка) на Зе мљи.
4. Кул тур ни и жи вот ни стан дард ста нов ни штва на Зе мљи.
5. На се ља: раз вој и по де ла; ур ба ни за ци ја (раз вој и по сле ди це) 

на Зе мљи.
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X.  ОСНОВ НЕ ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ 
СВЕТ СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ

1. Гло ба ли за ци ја и гло бал ни про це си; но ва на уч нотех но ло
шка ре во лу ци ја.

2. Не рав но мер ни раз вој свет ске при вре де – основ на про ти
врч ност са вре ме ног све та.

XI.  ПО ЛИ ТИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ, ДЕ МО ГРАФ СКЕ  
И ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ  
ДЕ ЛО ВА СВЕ ТА

1. Са вре ме на по ли тич ка кар та све та и ти по ви дра жа ва.
2. При вред но раз ви је ни и не раз ви је ни де ло ви све та.
3. Ази ја: по ли тич коге о граф ска по де ла, зо не ци ви ли за ци

је (ки не ска, ја пан ска, ин до не жан ска, ин диј ска, арап ска и тур ска) 
и ста нов ни штво (при род но и ме ха нич ко кре та ње и струк ту ре ста
нов ни штва).

4. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Ази је: при род ни ре сур си; 
уло га и зна чај Ази је у свет ској при вре ди.

5. Ки на, Ја пан и Ин ди ја – еко ном скоге о граф ске од ли ке.
6. По ли тич коге о граф ска по де ла Афри ке: по ли тич коге о граф

ске про ме не и ства ра ње др жа ва.
7. Ста нов ни штво Афри ке, по сле ди це ко ло ни за ци је и апарт

хеј да, цр нач ка кул ту ра и умет ност, зо не ци ви ли за ци је (еги пат ска, 
зо на арап ског, фран цу ског, шпан ског и пор ту гал ског и ен гле ског је
зич ног под руч ја). 

8. Еко ном ско ге о граф ске од ли ке Афри ке: при род ни ре сур си; 
од ли ке раз во ја по љо при вре де и ин ду стри је; ме сто, уло га и зна чај 
Афри ке у свет ској при вре ди.

9. ЈАР, Ни ге ри ја, Ке ни ја и Еги пат – еко ном ско ге о граф ске од
ли ке.

10. Аустра ли ја, Оке а ни ја и Но ви Зе ланд – по ли тич ке и де мо
граф ске од ли ке, зо не ци ви ли за ци је (ста ре ци ви ли за ци је у Оке а ни
ји, аустра лиј ска и но во зе ланд ска).

IIРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I.  ПО ЛИ ТИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ, ДЕ МО ГРАФ СКЕ  
И ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ  
ДЕ ЛО ВА СВЕ ТА

1. Раз ви је ни и не раз ви је ни де ло ви све та. 
2. По ли тич коге о граф ска по де ла Ан гло а ме ри ке: по ли тич ко

ге о граф ске про ме не и ства ра ње др жа ва.
3. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Ан гло а ме ри ке: при род

но и ме ха нич ко кре та ње, струк ту ре ста нов ни штва и зо не ци ви ли
за ци је (ан гло а ме рич ка и фран кока над ска).

4. САД и Ка на да – еко ном ско ге о граф ске од ли ке.
5. По ли тич ко – ге о граф ске од ли ке Ла тин ске Аме ри ке: по ли

тич коге о граф ске про ме не и ства ра ње др жа ва.
6. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Ла тин ске Аме ри ке: 

при род но и ме ха нич ко кре та ње и струк ту ре ста нов ни штва, ста ре 
ци ви ли за ци је, зо не шпан скопор ту гал ског, бри тан ског, фран цу ског, 
хо ланд ског и кул тур ног ути ца ја САД.

7. Бра зил, Ар ген ти на, Чи ле, Пе ру – еко ном скоге о граф ске од
ли ке.

8. Ге о граф ске од ли ке Евро пе: про сти ра ње и при род не од ли ке; 
по ли тич ка по де ла, др жав но и дру штве но уре ђе ње и кла си фи ка ци ја 
др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и укуп ној по пу ла ци ји. 

9. Ста нов ни штво Евро пе и зо не ци ви ли за ци је: при род но и 
ме ха нич ко кре та ње и струк ту ре ста нов ни штва и зо не ци ви ли за ци је 
(за пад но е вроп ска, ју жно е вроп ска и ис точ но е вроп ска). 

10. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Евро пе и њен зна чај у свет
ској при вре ди и по ли ти ци. 

11. Европ ска уни ја: по ста нак, ин сти ту ци је, ци ље ви, функ ци
о ни са ње

12. Ру си ја – глав не еко ном скоге о граф ске од ли ке и зна чај за 
свет ску при вре ду и по ли ти ку.

II. БАЛ КАН СКО ПО ЛУ О СТР ВО

1. Бал кан ско по лу о стр во: са вре ме не дру штве нопо ли тич ке 
про ме не, рас пад Ју го сла ви је и ства ра ње но вих др жа ва; ста нов ни
штво Бал кан ског по лу о стр ва.

III. РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

1. Ге о граф ски по ло жај, гра ни це и ве ли чи на Ре пу бли ке Ср би је.

IV. ПРИ РОД НЕ ОД ЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

1. Ге о ло шки са став и основ не мор фо тек тон ске од ли ке ре ље
фа Ср би је.

2. Па нон ска област: Па нон ски ба сен и обод Па нон ског ба се на.
3. Пла нин ска област: ре љеф пла нин ске обла сти и ње го ве од

ли ке.
4. Ти по ви кли ме у Ср би ји.
5. Ре ке и мор ски сли во ви у Ср би ји (цр но мор ски, ја дран ски, 

егеј ски).
6. Је зе ра, тер мо ми не рал ни из во ри и ба ње Ср би је: по ста нак, 

по де ла и ге о граф ски раз ме штај.
7. Еко ном ски зна чај во да; за га ђи ва ње и за шти та во да Ср би је.
8. Ти по ви тла и еро зи ја, биљ ни и жи во тињ ски свет у Ср би ји 

(ре ликт не и ен де мич не вр сте), за шти та, очу ва ње и уна пре ђи ва ње.

V. СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА

1. На се ља ва ње Ср би је и ми гра ци је. 
2. Ста нов ни штво Ср би је: број, гу сти на на се ље но сти, при род

ни при ра штај; струк ту ре ста нов ни штва (пол на, ста ро сна, вер ска, 
ет нич ка, је зич ка, обра зов на...).

3. На се ља: по ло жај, ти по ви и функ ци о нал на кал си фи ка ци ја; 
га ше ње се о ских на се ља на те ри то ри ји Ср би је.

VI. ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ 

1. Основ не од ли ке при вре де Ср би је (струк ту ра и при вред не 
де лат но сти).

2. Раз вој и зна чај по љо при вре де у Ср би ји и ме ре за уна пре ђи
ва ње по љо при вред не про из вод ње.

3. Ин ду стри ја Ср би је (основ не од ли ке ин ду стри је). 
4. Са о бра ћај (коп не ни, во де ни, ва зду шни, ПТТ) и тр го ви на 

(уну тра шња, спо ља шња и би лан си) у Ср би ји.
5. Ту ри зам, раз вој и зна чај (при род ни и дру штве ни фак то ри) 

у Ср би ји.
6. По де ла ту ри зма у Ср би ји (бањ ски, се о ски, пла нин ски и 

кул тур нома ни фе ста ци о ни).

VII. РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЦЕ ЛИ НЕ СР БИ ЈЕ

1. Вој во ди на: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске зна
ме ни то сти.

2. Шу ма ди ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске зна
ме ни то сти.

3. За пад на Ср би ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

4. Ве ли ко и За пад но По мо ра вље: ге о граф ски по ло жај; при
род не од ли ке; ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна
чај ни ји при вред ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул
тур ноисто риј ске зна ме ни то сти.

5. Ис точ на Ср би ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.
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6. Ју жно По мо ра вље: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

7. Ста ро вла шкоРа шка ви си ја: ге о граф ски по ло жај; при род не 
од ли ке; ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји 
при вред ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур но
исто риј ске зна ме ни то сти.

8. Ко со во и Ме то хи ја: ге о граф ски по ло жај; при род не од ли ке; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти.

VI II.  СР БИ У БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА, 
ДРУ ГИМ СУ СЕД НИМ ДР ЖА ВА МА И ДИ ЈА СПО РИ

1. Ср би у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма, дру гим су
сед ним др жа ва ма и ди ја спо ри.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Про грам на ста ве ге о гра фи је у фи ло ло шкој гим на зи ји кон ци пи
ран је та ко да омо гу ћа ва уче ни ци ма про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње 
сте че них зна ња, уме ња и на ви ка о при род ној сре ди ни и дру штве ној 
ствар но сти Ср би је и са вре ме ног све та. Ин те лек ту ал на уме ња ко ја 
по се ду ју уче ни ци, до при но се ре ша ва њу про бле ма, по зна ва њу ме то
да и об ли ка ра да, спо соб но сти ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја, ин тер ак тив них и ак тив них ме то да у на ста ви. Овај про грам 
омо гу ћа ва упо зна ва ње си сте ма ге о граф ских на уч них ди сци пли на, 
ме ста, уло ге и зна ча ја ге о гра фи је као на у ке у си сте му на у ка.

При ли ком из ра де про гра ма по шло се од кон цеп ци је про гра ма 
ге о гра фи је за основ ну шко лу и од то га да гим на зи ја пред ста вља 
про ду же так оп штег обра зо ва ња и вас пи та ња.

Про грам са др жи на став не те ме и са др жа је без на во ђе ња ори
јен та ци о ног бро ја ча со ва за ре а ли за ци ју. Сло бо да и кре а тив ност 
на став ни ка ис по љи ће се кроз: са мо стал но пла ни ра ње и од ре ђи
ва ње бро ја и ти по ва ча со ва по на став ној те ми и из бор на став них 
ме то да, тех ни ка, ак тив но сти, ди дак тич ких сред ста ва и по ма га ла. 
На по ми ње мо да је у на ста ви ге о гра фи је нео п ход но ко ри шће ње 
ге о граф ских ка ра та на свим ти по ви ма ча со ва и у свим об ли ци ма 
на став ног ра да. По ред ге о граф ских ка ра та по треб но је ко ри сти ти 
та бе ле, ди ја гра ме, схе ме и оста ле ди дак тич ке ма те ри ја ле ко ји до
при но се очи глед но сти и трај но сти зна ња и уме ња.

Да би се што пот пу ни је оства ри ли циљ и за да ци на ста ве ге о
гра фи је, тре ба обез бе ди ти мак си мал ну мо гу ћу ко ре ла ци ју са срод
ним пред ме ти ма, а на ро чи то са на став ним пред ме ти ма ко ји су, као 
и ге о гра фи ја, озна че ни као но си о ци са др жа ја у пла ни ра њу по ро ди
це и по пу ла ци о ној по ли ти ци (би о ло ги ја, пси хо ло ги ја, фи ло зо фи ја 
и со ци о ло ги ја) и оба ве зним из бор ним пред ме ти ма (гра ђан ско вас
пи та ње и ве ро на у ка).

У пр вом раз ре ду гим на зи је из у ча ва се фи зич ка ге о гра фи ја, 
ко ја се кон ти ну и ра но и си сте ма ти зо ва но на до ве зу је на на став но 
гра ди во ко је су уче ни ци из у ча ва ли у основ ној шко ли. За то је ве
о ма ва жно да при ли ком ре а ли за ци је про гра ма у овом раз ре ду на
став ник до бро упо зна ни во зна ња из фи зич ке ге о гра фи је са ко јим 
уче ни ци до ла зе из основ не шко ле ка ко би свој на став ни рад при ла
го дио то ме. По себ ну па жњу у оства ри ва њу обра зов новас пит них 
за да та ка про гра ма ге о гра фи је у пр вом раз ре ду тре ба обра ти ти на 
не ке фи зич коге о граф ске са др жа је из ге о гра фи је на ше зе мље. Увек 
ка да то про грам зах те ва, тре ба на сто ја ти да се од ре ђе ни ге о граф
ски објек ти, по ја ве и про це си об ја шња ва ју на при ме ри ма из на ше 
зе мље или ло кал не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи. По ред то га, у 
пр вом раз ре ду тре ба обра ти ти па жњу на фи зич коге о граф ске, де
мо граф ске и еко ном ско ге о граф ске од ли ке по је ди них де ло ва све та 
(Ази ја, Афри ка, Аустра ли ја и Оке а ни ја и Но ви Зе ланд). 

Са др жи ну и струк ту ру про гра ма ге о гра фи је за дру ги раз ред 
чи не на став не те ме ко је об у хва та ју дру штве ноге о граф ске од ли ке 
са вре ме ног све та (Ан ло а ме ри ка, Ла тин ска Аме ри ка, Евро па, ЕУ, 

Ру ска фе де ра ци ја) и на ше зе мље и кар то граф ску про бле ма ти ку као 
и са др жај на ци о нал не ге о гра фи је Ср би је.

Са вре ме на на ста ва ге о гра фи је зах те ва стал но уса вр ша ва ње 
на став ни ка про ши ри ва њем и на до гра ђи ва њем њи хо вих струч них 
и ди дак тич ких зна ња и ве шти на што до при но си ква ли тет ни јем 
пла ни ра њу и ре а ли за ци ји на став ног ра да. Ово је по себ но ка рак
те ри стич но за ге о гра фи ју као на у ку, у ко јој се ско ро сва ко днев но 
от кри ва ју но ва са зна ња и де ша ва ју озбиљ ни по ма ци у раз у ме ва њу 
при род них и дру штве них про це са. 

Ге о гра фи ја као на у ка ну ди са др жа је ко ји под сти чу раз вој фор
мал ноло гич ког и хи по тет скоде дук тив ног на чи на раз ми шља ња. 
То на ро чи то ва жи за ге о граф сколо гич ко ми шље ње ко је омо гу ћа ва 
раз у ме ва ње по ја ва, про це са и за ко ни то сти при че му се ва ри ра њем 
од ре ђе них ге о граф ских ва ри ја бли са си гур но ћу мо же утвр ди ти ко
ја њи хо ва ком би на ци ја до во ди до не ке ге о граф ске чи ње ни це. Уче
ње ге о гра фи је као на у ке да је кључ ни под сти цај за раз вој ге о граф
ског ми шље ња.

За ефи ка сно уче ње ге о гра фи је као на у ке у гим на зи ји ве о ма 
је ва жно раз ви ја ње функ ци о нал не пи сме но сти (ге о граф ске, кар
то граф ске и ин фор ма тич ке), као и разумевањe објекатa, по ја ва 
про це са и узроч нопо сле дич них ве за у ге о си сте му. Нео п ход но је 
сти ца ње зна ња о при род ним и дру штве ним про це си ма и за ко ни
то сти ма као и ин ден ти фи ко ва ње уче нич ких спо соб но сти, ве шти
на, та ле на та и ин те ре со ва ња. Раз у ме ва њем ге о граф ских пој мо ва 
и њи хо ве по ве за но сти се гра ди си стем пој мо ва, чи ме се оства ру је 
трај ност зна ња ко је мо же да се при ме њу је у но вим си ту а ци ја ма. 
Ва жан део уче ња ге о гра фи је је сти ца ње зна ња и уме ња за при ме ну 
јед но став них ис тра жи ва ња у школ ским усло ви ма.

Под се ћа мо на став ни ке да је у ко ри шће њу уџ бе ни ка ва жан се
лек ти ван при ступ на став ним са др жа ји ма. Та ко ђе, пре по ру чу је се 
на став ни ци ма да од уче ни ка не зах те ва ју ме мо ри са ње фак то граф
ског и ста ти стич ког ма те ри ја ла, јер то ни је циљ на ста ве ге о гра фи
је. Сте че на зна ња тре ба да бу ду при ме њи ва а уче ни ци оспо со бље
ни да са ми ис тра жу ју и ана ли зи ра ју од ре ђе не ге о граф ске по ја ве и 
про це се.

БИОЛОГИЈА

Циљ на ста ве би о ло ги је је да уче ни ци раз ви ју би о ло шку, оп
шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, ин те ре со ва ња за би о ло ги ју као 
на у ку, уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, мо ти ва ци ју за уче
ње, спо соб но сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне за њи хо во ака дем ско 
обра зо ва ње, про фе си о нал ни раз вој и сва ко днев ни жи вот, по треб не 
за за шти ту здра вља и ода бир ква ли тет ног жи вот ног сти ла.

Задацина ста ве би о ло ги је у другомразреду су оспо со бља ва
ње уче ни ка да:

– ди ску ту ју о фи ло ге нет ским од но си ма и ра зно вр сно сти жи
вог све та на Зе мљи, осла ња ју ћи се на мо дел „др во жи во та”; 

– кри тич ки ди ску ту ју о по стан ку, је дин стве ном по ре клу и 
ево лу ци ји жи во та на Зе мљи кроз уни вер зал ност мо ле ку лар ноби
о ло шких про це са;

– по ве зу ју струк ту ру и функ ци ју ну кле ин ских ки се ли на са 
син те зом про те и на и ре гу ла ци јом ак тив но сти ге на из гра ђу ју ћи 
кри тич ки од нос пре ма при ме ни би о тех но ло ги ја (ГМО, кло ни ра ње, 
ма тич не ће ли је итд);

– пред ста ве би о хе миј ске, ана том ске и мор фо ло шке ка рак те
ри сти ке про ка ри от ске и еука ри от ске ће ли је ко је илу стру ју је дин
ство жи во та на Зе мљи;

– ту ма че ше ме ће лиј ског ци клу са и ће лиј ских де о ба ра ди раз
у ме ва ња раз ли ка из ме ђу ра ста и раз мно жа ва ња ор га ни за ма;

– упо ре де про це се на ста ја ња пол них ће ли ја и фа зе он то ге нет
ског раз ви ћа жи во ти ња;

– ди ску ту ју о жи вот ним функ ци ја ма раз ли чи тих ни воа ор га
ни за ци је жи вих си сте ма (од ор га не ла до ор га ни зма);

– ко ри сте ге не тич ке тер ми не у ди ску си ји о на сле ђи ва њу (ген, 
алел, хро мо зом, ге ном, ге но тип, фе но тип) и на чи ни ма ге не тич ке 
де тер ми на ци је нај че шћих на след них бо ле сти чо ве ка;

– по зна ју на чи не ге не тич ке де тер ми на ци је нај че шћих на след
них бо ле сти чо ве ка при ме њу ју ћи то зна ње у свр хе пре вен ци је и 
из град ње то ле рант ног ста ва пре ма обо ле ли ма.
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ДРУГИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИПРОГРАМА

I. УВОД (6)

Биологија као наука.На уч на ме то до ло ги ја – од уоча ва ња 
про бле ма до на уч ног об ја шње ња и пу бли ко ва ња на уч ног ра да. На
уч не те о ри је (на при ме ру сме не те о ри је спон та не ге не ра ци је те о
ри јом би о ге не зе).

Основна својства живих система. Ће лиј ска ор га ни за ци ја, 
ме та бо ли зам, ре про дук ци ја, хо ме о ста за, раст и раз ви ће, од го вор на 
про ме ну у сре ди ни, ево лу ци ја. 

Теме у биологији. Ра зно вр сност и је дин ство жи во та (илу
стро ва ни мо де лом др ве та жи во та са до ме ни ма и цар стви ма), ме ђу
за ви сност жи вих ор га ни за ма, те о ри ја ево лу ци је (као је ди но на уч но 
об ја шње ње ра зно вр сно сти, је дин ства, би о хе миј ске и еко ло шке по
ве за но сти свих жи вих ор га ни за ма).

II.  ДИ НА МИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА  
ЋЕ ЛИ ЈЕ (32)

Универзалност молекуларнобиолошких процеса. Је дин
ство жи вих и не жи вих си сте ма: Хе миј ски са став жи вих си сте ма, 
нео р ган ске суп стан це и фи зич ко хе миј ска свој ства во де ва жна за 
њи хо ве уло ге у жи вим си сте ми ма свих ни воа сло же но сти (од ће
ли је до би ос фе ре). Те о ри је о пре би о тич кој ево лу ци ји (Опа ри но ва и 
Хол деј но ва те о ри ја и Ми лерУри јев екс пе ри мент).

Би о ма кро мо ле ку ли: Ор ган ска је ди ње ња ко ја ула зе у са став 
жи вих си сте ма. Је дин ство и про мен љи вост жи вих си сте ма: по ли
ме ри за ци ја и хи дро ли за. АТП – енер гет ска мо не та у жи вим си
сте ми ма. Функ ци је ли пи да ко је су омо гу ће не њи хо вом хе миј ском 
струк ту ром. Функ ци је угље них хи дра та ко је су омо гу ће не њи хо
вом хе миј ском струк ту ром. Функ ци је про те и на (ен зим ска, струк
тур на, ре гу ла тор на) ко је су омо гу ће не њи хо вом хе миј ском струк
ту ром.

Функ ци је РНК (ин фор ма ци о на, ен зим ска) у син те зи про те и
на ко је су омо гу ће не њи хо вом хе миј ском струк ту ром. Ген ски код. 
Те о ри је о на стан ку пр ве ће ли је. Раз ли ке у струк ту ри РНК и ДНК 
и функ ци је ДНК ко је из њих про из ла зе (чу ва ње и пре но ше ње на
след не ин фор ма ци је, ства ра ње ге не тич ке ра зно вр сно сти услед гре
ша ка у ре пли ка ци ји). Са вре ме на де фи ни ци ја ге на.

Ћелијскатеорија.От кри ће ће ли је и раз вој тех но ло ги је, три 
по сту ла та ће лиј ске те о ри је. Об лик и ве ли чи на ће ли ја у функ ци ји 
ме та бо ли зма. Основ ни де ло ви ће ли је и њи хо ве функ ци је: ће лиј ска 
мем бра на, ци то пла зма, кон трол ни цен тар. 

Прокариотска ћелија. Гра ђа бак те ри ја, по ја ва пол но сти 
(раз ме на ге не тич ког ма те ри ја ла у кон ју га ци ји). Ор га ни за ци ја ге на 
код про ка ри о та и кон тро ла ген ске екс пре си је (опе рон). Ре про дук
ци ја про ка ри от ске ће ли је (фи си ја).

Универзалностфизиолошкихпроцесаућелији.Тран спорт 
кроз мем бра ну. По ја ва фо то син те тич ких ор га ни за ма.Фо то син те за: 
све тла фа за фо то син те зе, там на фа за фо то син те зе. По ја ва сло бод
ног ки се о ни ка у во ди и ат мос фе ри и по сле ди це по ево лу ци ју жи во
та на Зе мљи – ево лу ци ја аероб ног ме та бо ли зма. Ће лиј ско ди са ње: 
гли ко ли за, вре ње, Креб сов ци клус, ок си да тив на фос фо ри ла ци ја.

Еукариотска ћелија. Те о ри ја о на стан ку еука ри от ске (од 
про ка ри от ске) ће ли је: по ја ва уну тар ће лиј ских мем бра на и ор га не
ла (мем бра на је дра, ен до пла зма тич ни ре ти ку лум, Гол џи јев апа рат, 
ве зи ку ле, ли зо зо ми). Ци то ске лет. Је дро: је дар це (ме сто ства ра ња 
ри бо зо ма), шта пи ћа сти хро мо зо ми. Ор га ни за ци ја ге на и ре гу ла
ци ја ген ске екс пре си је код еука ри о та. Ми то хон дри је и пла сти ди: 
те о ри ја ен до сим би о зе. По себ но сти биљ не ће ли је:Ће лиј ски зид од 
це лу ло зе, цен трал на ва ку о ла, пла сти ди.

III.  РАЗ ВИ ЋЕ И РЕ ПРО ДУК ЦИ ЈА ВИ ШЕ ЋЕ ЛИЈ СКИХ  
ОР ГА НИ ЗА МА (12)

Ћелијскициклускодеукариота. Ми то за у функ ци ји ра ста ви
ше ће лиј ских ор га ни за ма. Ци то ки не за жи во тињ ске и биљ не ће ли је.

Нивоиорганизационесложености. Ко ло ни је и пра ва ви ше
ће лич ност. Зи гот и ра не фа зе раз ви ћа ви ше ће лиј ских ор га ни за ма – 
ће лиј ска спе ци ја ли за ци ја и ди фе рен ци ја ци ја. Ген ска екс пре си ја то
ком раз ви ћа и те ле сна ор га ни за ци ја (хо ме от ски ге ни и хо ме о бокс 
се квен це у мор фо ге не зи). По ре ме ћа ји ген ске екс пре си је у ре гу ла
ци ји ће лиј ске ре про дук ци је и раз вој кан це ра. Ути цај кан це ро ге на.

Појавамејозеиполногразмножавања. Ме јо за и фор ми ра
ње га ме та (ооге не за и спер ма то ге не за). Ути цај ре ком би на ци је ге на 
то ком ме јо зе на ко ли чи ну ге не тич ке ра зно вр сно сти и бр зи ну ево
лу ци је.

IV. ОСНО ВИ ГЕ НЕ ТИ КЕ (22)

Наукаонаслеђивањуособина.Осо би на и ва ри јан та осо би
не. Пре на уч не иде је о на сле ђи ва њу осо би на, те о ри ја ме ша ног на
сле ђи ва ња.

Теорија партикуларног наслеђивања. Мен де ло ви екс
пе ри мен ти (чи сте ли ни је и хи бри ди), Мен де ло ви ре зул та ти и за
кључ ци (до ми нант не и ре це сив не ва ри јан те осо би на, Мен де ло ви 
за ко ни на сле ђи ва ња). По твр да Мен де ло ве те о ри је ре зул та ти ма са
вре ме них ге не тич ких и мо ле ку лар но би о ло шких ис тра жи ва ња. Ген 
и алел. Му та ци је. Му та ге ни. Мо но хи брид на укр шта ња и ге но тип 
(хо мо зи гот – хо мо зи гот, хо мо зи гот – хе те ро зи гот, хе те ро зи гот – хе
те ро зи гот).

Генотипифенотип.Ути цај ин тер ак ци је из ме ђу але ла на фе
но тип: до ми нан са, не ком плет на до ми нан са, ко до ми нан са. Ути цај 
ин тер ак ци је из ме ђу ге на на фе но тип: (ди хи брид на укр шта ња), не за
ви сни и ве за ни ге ни, епи ста за. Ути цај сре дин ских и ге не тич ких фак
то ра на фе но тип: ком плек сне осо би не и фе но тип ска пла стич ност.

Хромозомскатеоријанаслеђивања. Ауто зо ми и пол ни хро
мо зо ми. Хро мо зом ска де тер ми на ци ја по ла. Хро мо зом ске абе ра ци
је и њи хо ве по сле ди це при фор ми ра њу га ме та.

Генетика човека. Обра сци на сле ђи ва ња и ме то де у ху ма
ној ге не ти ци (ро до сло ви), на след не осо би не и бо ле сти, по ли ге не 
и ком плек сне осо би не (бо ја ко же), осо би не под кон тро лом ло ку са 
са ве ћим бро јем але ла (АБО си стем крв них гру па), не ком плет на 
до ми нан са (ко са), на сле ђи ва ње осо би на ве за них за пол не хро мо зо
ме (дал то ни зам, хе мо фи ли ја), на сле ђи ва ње осо би на под ути ца јем 
по ла (ће ла вост). Генетичка основа наследних болести. Ка ри о
тип. Пре на тал на ди јаг но сти ка (ам ни о цен те за, хо ри он ске чу пи це) и 
ге не тич ка са ве то ва ли шта. Трет ман на след них бо ле сти. По сле ди це 
укр шта ња у срод ству.

Применагенетикеибиотехнологије. Ма тич не ће ли је, бан ке 
стем ће ли ја. Ге но ми ка. Ге не тич ки ин же ње ринг и ГМО. Би о тех но
ло ги ја и на уч не и етич ке ди ле ме.

Задаци на ста ве би о ло ги је у трећем раз ре ду су оспо со бља ва
ње уче ни ка да:

– де мон стри ра ју, на при ме ри ма, зна чај ге не тич ке ва ри ја бил
но сти у по пу ла ци ји за де ло ва ње ево лу ци о них ме ха ни за ма и по ста
нак вр ста;

– ана ли зи ра ју, пре зен ту ју, ту ма че и ди ску ту ју ин фор ма ци је 
о на чи ну жи во та, по ре клу и рас про стра ње но сти бак те ри ја, ал ги, 
гљи ва, ли ша је ва и би ља ка;

– упо ре ђу ју жи вот не ци клу се ти пич них пред став ни ка од ре ђе
них гру па би ља ка и уоча ва ју про ме не ко је омо гу ћа ва ју при ла го ђе
ност на коп не не усло ве жи во та; 

– по ре де гра ђу ор га на и ор ган ских си сте ма код раз ли чи тих 
гру па жи во ти ња уоча ва ју ћи њи хо ву слич ност и је дин ство по ре кла 
у оп штем пла ну гра ђе;

– на јед но став ним при ме ри ма илу стру ју ве зу из ме ђу про ме
на у спо ља шњој сре ди ни и про ме на у по на ша њу и фи зи о ло ги ји 
(акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја) ре гу ла то ра и кон фор ми ста; 

– ре ше јед но став не про блем ске си ту а ци је на те му ус по ста
вља ња на ру ше не хо ме о ста зе; 

– на јед но став ним при ме ри ма при ка жу деј ство ви ру са на жи
ва би ћа;

– раз ли ку ју ре зул та те ла бо ра то риј ских ана ли за кр ви и ури на 
у од но су на фи зи о ло шке вред но сти и по зна ју уло гу крв них гру па у 
тран сфу зи ји и тран сплан та ци ји;
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– ин тер пре ти ра ју ути цај не здра вог на чи на жи во та на раз вој 
ор ган ских по ре ме ћа ја и бо ле сти; 

– при ме њу ју по ступ ке за шти те од бо ле сти ко је иза зи ва ју ви
ру си, бак те ри је и гљи ве; 

– кроз би о ге о хе миј ске ци клу се ту ма че ме ђу соб не ути ца је еко
си сте ма и по ве зу ју их са гло бал ним по сле ди ца ма за га ђе ња жи вот
не сре ди не;

– при ку пе, пред ста ве и про ту ма че по дат ке о ста њу угро же но
сти жи вот не сре ди не са аспек та зна ча ја одр жи вог раз во ја;

– уче ству ју у за шти ти свог окру же ња, при ро де и би о ди вер зи
те та кон тро ли са ним ко ри шће њем ре сур са и пра вил ним од ла га њем 
от па да.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње) 

САДРЖАЈПРОГРАМА

I. ЕВО ЛУ ЦИ О НА БИ О ЛО ГИ ЈА (16)

Историјаидејаонастанкуипроменљивостиврста.Пре на
уч не иде је, Ла мар ко ва те о ри ја ево лу ци је, би о гра фи ја Чар лса Дар
ви на. Дар ви но ва те о ри ја ево лу ци је као пет не за ви сних хи по те за (о 
ево лу ци ји, о при род ној се лек ци ји, о за јед нич ком прет ку, о по пу ла
ци о ној спе ци ја ци ји, о гра ду а ли зму). Пре на гла ше не осо би не и кон
цепт сек су ал не се лек ци је. Зна чај Дар ви но ве те о ри је. 

Савремена теорија еволуције. Син те за Мен де ло ве и Дар
ви но ве те о ри је, По пу ла ци ја и ген ски фонд. Ге не тич ка струк ту ра 
по пу ла ци ја и ево лу ци о на рав но те жа (Хар ди Вајн бер гов прин цип). 
На ру ша ва ње ево лу ци о не рав но те же и ме ха ни зми ево лу ци је. Ге не
тич ки дрифт и при род на се лек ци ја. При род на се лек ци ја и адап та
ци ја на усло ве жи во та. Ко е во лу ци ја. Ве штач ка се лек ци ја и по љо
при вре да.

Биолошки концепт врсте. Де фи ни ци ја вр сте. Спе ци ја ци ја 
и ево лу ци ја ме ха ни за ма ре про дук тив не изо ла ци је. По твр да Дар
ви но ве те о ри је ево лу ци је ре зул та ти ма са вре ме них ис тра жи ва ња: 
ге о ло ги је, па ле он то ло ги је и мо ле ку лар не ге не ти ке. Ево лу ци ја ре
зи стен ци је на ан ти би о ти ке и пе сти ци де.

Нај ва жни ји до га ђа ји у исто ри ји жи во та на Зе мљи (илу стро
ва ни днев ним или ме сеч ним „ка лен да ром жи во та” и па ра лел ним 
при ка зом до ба у исто ри ји Зе мље и до га ђа ја у исто ри ји жи во та, 
укљу чу ју ћи и нај ве ћа из у ми ра ња).

II.  БИ О ДИ ВЕР ЗИ ТЕТ И ПРИН ЦИ ПИ КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈЕ  
ЖИ ВОГ СВЕ ТА (14)

Класична и савремена систематика. Карл Ли не, би нар на 
но мен кла ту ра, так сон и хи је рар хи ја так со ном ских ни воа. Са вре
ме на си сте ма ти ка као ре кон струк ци ја ево лу ци о не исто ри је вр ста. 
До ме ни и цар ства. Бак те ри је, ар хее, про ти сте и гљи ве. Рас про стра
ње ње и на чин жи во та бак те ри ја, ар хеа, про ти ста и гљи ва.

Царствобиљака. Рас про стра ње ње и на чин жи во та би ља ка. 
Адап та ци је и трен до ви у ево лу ци ји би ља ка у ве зи са осва ја њем 
коп не не сре ди не (узи ма ње и кон тро ла гу бит ка во де, раз мно жа ва ње 
спо ра ма и се ме ном), сме на ге не ра ци ја и тренд ка до ми на ци ји спо
ро фит ге не ра ци је. 

Царствоживотиња. Рас про стра ње ње и на чин жи во та жи во
ти ња. Основ не ка рак те ри сти ке жи во ти ња. По на ша ње жи во ти ња. 
Глав ни ти по ви жи во ти ња и по ја ва ево лу ци о них но ви на у исто ри ји 
цар ства (си ме три ја, це фа ли за ци ја, ме та ме ри ја, те ле сне шу пљи не, 
ти по ви ре про дук ци је). Адап та ци је и ево лу ци о ни трен до ви у ти пу 
хор да та и под ти пу кич ме ња ка у ве зи са осва ја њем коп не не сре ди
не. Раз ли чи ти ме ха ни зми одр жа ва ња хо ме о ста зе код кон фор ми ста 
и ре гу ла то ра. 

Основиантропологије. Оп ште ка рак те ри сти ке при ма та, по
себ не мор фо ло шке ка рак те ри сти ке хо ми ни да, фи ло ге ни ја људ ске 
вр сте. Би о ло шка ево лу ци ја и адап та ци је чо ве ка на жи вот у ве ли
ким, сло же ним за јед ни ца ма (ево лу ци ја мо зга и го во ра). Со ци јал на 
и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка. 

Вируси. Основ не ка рак те ри сти ке и деј ство ви ру са на жи ва 
би ћа. 

III. ЧО ВЕК И ЗДРА ВЉЕ (30)

Организацијателачовека. Ти по ви тки ва. Ор га ни, си сте ми 
ор га на, ор ган ски апа ра ти. Те ле сне шу пљи не.

Заштита, потпора и покретљивост.Ко жни си стем, ске лет 
и ми ши ћи. Ве за ко сти ју и ми ши ћа. Ске лет и ми ши ћи у функ ци ји 
кре та ња и ар ти ку ла ци је го во ра. Зна чај фи зич ке ак тив но сти за здра
вље ске лет ног си сте ма (ре мо де ло ва ње ко сти ју). 

Основнеживотнефункције.Гра ђа и функ ци ја ор га на за ди
са ње. Гра ђа и функ ци ја ор га на за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти 
(кр во ток и лим фо ток). Функ ци о нал на ве за са ре спи ра тор ним си
сте мом (плућ на и си стем ска цир ку ла ци ја). Гра ђа и функ ци ја ор га
на за ва ре ње. Ме ха нич ко и хе миј ско ва ре ње хра не. Функ ци о нал
на ве за са си сте мом за цир ку ла ци ју. Хра на и здрав на чин ис хра не. 
Гра ђа и функ ци ја ор га на за из лу чи ва ње. Функ ци о нал на ве за са си
сте мом за цир ку ла ци ју. Не фрон и ства ра ње мо кра ће. Фи зич ке и хе
миј ске осо би не мо кра ће.

Телесне течности. Крв на пла зма, лим фа и крв не ће ли је. 
Функ ци је кр ви и лим фе.

Не спе ци фич ни и спе ци фич ни иму ни тет. Вак ци не. Зна чај крв
них гру па у тран сфу зи ји и тран сплан та ци ји. 

Одржавањединамичкеравнотеже.Нер вни си стем: Не у рон, 
нер вни им пулс, бр зи на про сти ра ња нер вног им пул са, си нап са. Ор
га ни за ци ја нер вног си сте ма: Ре цеп тор ско – ефек тор ски си стем. 
Цен трал ни и пе ри фер ни нер вни си стем. Крв но мо жда на ба ри је ра 
и пси хо ак тив не суп стан це. Ути цај ду ва на, ал ко хо ла и нар ко ти ка на 
здра вље. Чу ла: при ма ње и ту ма че ње раз ли чи тих вр ста дра жи (вид, 
слух, до дир, ми рис, укус). Ен до кри ни ор га ни: ен до кри не жле зде 
и њи хо ви хор мо ни. На чин функ ци о ни са ња ен до кри ног си сте ма и 
функ ци о нал на ве за са нер вним си сте мом и крв ним си сте мом (ме
ха ни зми по врат не спре ге, ан та го ни зам). Стрес као фак тор у раз во
ју бо ле сти. Зна чај сна, ак тив ног од мо ра и ре кре а ци је. 

Репродукција, репродуктивно здравље и брига о потом
ству. Раз ви ће, гра ђа и функ ци ја ре про дук тив них си сте ма же не и 
му шкар ца. Функ ци о нал на ве за са ен до кри ним си сте мом. Мен стру
ал ни ци клус же не. Труд но ћа и по ро ђај. Зна чај здра вог на чи на жи
во та и ис хра не то ком труд но ће.

IV. ЕКО ЛО ГИ ЈА И КОН ЗЕР ВА ЦИ О НА БИ О ЛО ГИ ЈА (12) 

Темеуекологији. Ме ђу за ви сност и ин тер ак ци ја. Ста ни ште 
и еко ло шки фак то ри. Ни вои ор га ни за ци је жи вих си сте ма (ор га ни
замби ос фе ра).

Екологија организма. Адап та ци ја, жи вот на фор ма, еко ло
шка ни ша.

Екологија популације. Основ не од ли ке по пу ла ци ја (број
ност, гу сти на, дис пер зи ја). Ре гу ла ци ја број но сти по пу ла ци ја.

Екологијаживотнезаједнице. Од но си из ме ђу вр ста. Ка рак
те ри сти ке жи вот них за јед ни ца. Раз вој и ево лу ци ја еко си сте ма: еко
ло шке сук це си је.

Екосистем. Ци клу си еле ме на та и про ток енер ги је у во де ним 
и су во зем ним еко си сте ми ма.

Биосфера. Је дин ство би о ма, би о ге о хе миј ски ци клу си. 
Човек и његов однос према природи. Еко ло шке про ме не 

под деј ством чо ве ка (би о ди вер зи тет и уни шта ва ње еко си сте ма, 
озон ски омо тач, кли ма и гло бал но за гре ва ње, ки се ле ки ше). По
зи тив не и не га тив не им пли ка ци је по љо при вре де: ути цај на аутох
то не вр сте и би о ди вер зи тет. Одр жи ви раз вој и ди на ми ка ху ма не 
по пу ла ци је – мо дел де мо граф ске тран зи ци је (обра зо ва ње же на, 
пла ни ра ње по ро ди це и бри га о по том ству).

Загађивањеизаштитаживотнесредине. Си стем пра ће ња 
за га ђе ња сре ди не. 

Заштитаприроде. Ва ло ри за ци ја при род них ре сур са. На ци о
нал ни пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

На став ним пла ном фи ло ло шке гим на зи је за ре а ли за ци ју на ста
ве би о ло ги је су пред ви ђе на по два ча са не дељ но у дру гом и тре ћем 
раз ре ду. Из тог раз ло га про грам пред ме та об у хва та нај зна чај ни је 
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обла сти са вре ме не би о ло шке на у ке и кон ци пи ран је та ко да пред ста
вља на ста вак про гра ма би о ло ги је за основ ну шко лу и са њим чи ни 
је дин стве ну це ли ну. Про грам обез бе ђу је ба зич на зна ња о основ ним 
би о ло шким кон цеп ти ма ко ја су по треб на да се код уче ни ка раз ви је 
свест о вред но сти на у ке уоп ште, о је дин ству и дра го це но сти жи во
та, о по тре би и на чи ни ма да се очу ва здра вље, о по тре би да се очу ва 
жи вот на сре ди на свих вр ста жи вих би ћа и на чи ни ма да се то по
стиг не пу тем одр жи вог раз во ја људ ске ци ви ли за ци је. Исто вре ме но, 
струк ту ра про гра ма да је со лид ну осно ву за из у ча ва ње би о ло ги је и 
срод них на у ка за ко је се уче ни ци (у ма њем бро ју) опре де љу ју у то ку 
да љег шко ло ва ња. Про грам се са сто ји од на став них те ма, ко је пред
ста вља ју ло гич ке це ли не. По тре бан број ча со ва за ре а ли за ци ју сва ке 
те ме дат је оквир но, а од ре ђу је га на став ник.

За да ци на ста ве би о ло ги је су гру пи са ни по раз ре ди ма, од го
ва ра ју пла ни ра ним на став ним те ма ма и во де раз во ју пред мет них и 
ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја. Стан дар ди пред ста вља ју сред ство 
за про ве ру сте пе на раз ви је но сти ком пе тен ци ја.

То ком оства ри ва ња про гра ма по треб но је ува жи ти ви со ку 
обра зов ну и мо ти ва ци о ну вред ност ак тив них и ин тер ак тив них 
(ко о пе ра тив них) ме то да на ста ве/уче ња, те кроз све про грам ске це
ли не до след но оси гу ра ти њи хо ву при ме ну. Уло га на став ни ка је да 
на ста ву ор га ни зу је та ко да уче ни ке под сти че, хра бри и по др жа ва у 
про це су уче ња и са мо стал ном ор га ни зо ва њу ак тив но сти.

Из бор на став них ме то да за ви си од ци ља на ста ве, спо соб но
сти уче ни ка, рас по ло жи вих на став них сред ста ва и учи ла, као и 
опре мље но сти учи о ни ца (ка би не та). Вер бал нотек сту ал не ме то де 
тре ба да бу ду ма ње за сту пље не. Пред ност тре ба да ти ди дак тич ким 
мо де ли ма ко ји у се би ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред
ства на став ног ра да, као што су мо де ли про блем ске, про гра ми ра
не, ег зем плар не, тим ске и ин ди ви ду а ли зо ва не на ста ве. По жељ но је 
при ме ни ти и дру ге ино ва тив не мо де ле на ста ве као што су ин те гра
тив на, про јект на и ин тер ак тив на на ста ва. 

У ин тер ак тив ној на ста ви пред ност тре ба да ти груп ном на чи ну 
ра да и ин ди ви ду а ли зо ва ној на ста ви. Ови на чи ни ор га ни за ци је на
ста ве по ма жу уче ни ци ма да на у че ка ко се учи, да на пре ду ју у уче њу 
соп стве ним тем пом, да раз ви ја ју уну тра шњу мо ти ва ци ју (по тре бу 
за са зна ва њем) и ини ци ја ти ву, да раз ви ја ју ве шти ну ко му ни ка ци је, 
ар гу мен то ва ни ди ја лог, то ле рант но по на ша ње и со ли дар ност. Ко ри
сте се ак тив ни на чи ни уче ња, као што је ком би на ци ја про гра ми ра не 
на ста ве (нпр. про гра ми ран ма те ри јал мно ги на став ни ци стављaју 
на стра ни це дру штве них мре жа или сај то ве шко ла, па се њи хо ви 
уче ни ци слу же тим ма те ри ја ли ма и уче тем пом ко ји им од го ва ра) 
и про блем ске на ста ве (на ча су уче ни ци, ко ри сте ћи сте че на зна ња, 
ре ша ва ју про блем ко ји на став ник фор му ли ше) или уче ње пу тем от
кри ћа (на став ник ин струк ци ја ма усме ра ва уче ни ке ко ји са мо стал но 
ис тра жу ју, струк ту ри шу чи ње ни це и из вла че за кључ ке; та ко са ми 
упо зна ју стра те ги је уче ња и ме то де ре ше ва ња про бле ма, што омо
гу ћа ва раз вој уну тра шње мо ти ва ци је, ди вер гент ног ми шље ња, ко је 
отва ра но ве иде је и мо гу ћа ре ше ња про бле ма). На ин тер не ту, ко ри
шће њем ре чи WebQuest, projectbasedlearning, thematicunits,bioa
nimation, мо гу се на ћи при ме ри ко ји се, уз при ла го ђа ва ње усло ви ма 
ра да, мо гу ко ри сти ти. Та ко ђе, при ме ри до бре прак се се мо гу на ћи и 
на сај ту www.kre a tiv na sko la.rs у ба зи зна ња.

У то ку ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
прет ход но сте че ном зна њу уче ни ка. Због раз ви ја ња ме ђу пред мет
них ком пе тен ци ја нео п ход но је ус по ста ви ти ко ре ла ци ју би о ло ги је 
са ин фор ма ти ком и ра чу нар ством (ин фор ма тич ка и про гра мер ска 
зна ња уче ни ци ко ри сте за при ка зи ва ње би о ло шких пој мо ва и про
це са из ра дом пре зен та ци ја, про гра ма, би о а ни ма ци ја...), хе ми јом 
(из во ђе ње хе миј ских ре ак ци ја ко ри шће њем би о ло шких ма те ри ја
ла), фи зи ком (ту ма че ње на стан ка ма те ри је, пла не те Зе мље и жи во
та на њој и би о ло шких про це са уз по моћ фи зич ких за ко ни то сти, 
раз у ме ва ње нер вног им пул са на осно ву јед но став них фи зич ких 
кон це па та о стру ји), фи ло зо фи јом (те о ри је по стан ка жи во та на Зе
мљи), пси хо ло ги јом (бо ље раз у ме ва ње ор ган ске осно ве пси хич ког 
жи во та, осе ћа ја и опа жа ја и деј ство нар ко ти ка), ге о гра фи јом (раз у
ме ва ње рас про стра ње ња жи вих би ћа и за сту пље но сти ор га ни за ма 
то ком ге о ло шких пе ри о да), срп ским је зи ком (раз ви ја ње ре то рич
ких спо соб но сти уче ни ка уче ство ва њем у де ба та ма о би о ло шким 
фе но ме ни ма, под сти ца ње уче ни ка на пи са ње есе ја о би о ло шким 

про бле ми ма) ли ков ном кул ту ром (из ра да мо де ла, зид них сли ка и 
па ноа), ре то ри ком и стра ним је зи ци ма ко ји се уче у шко ли (раз ви
ја ње ре то рич ких спо соб но сти уче ни ка уче ство ва њем у де ба та ма о 
би о ло шким фе но ме ни ма, под сти ца ње уче ни ка на пи са ње есе ја о 
би о ло шким про бле ми ма и пре во ђе ње на уч них тек сто ва) и фи зич
ким вас пи та њем (раз ви ја ње све сти о зна ча ју фи зич ких ак тив но сти, 
ве жба ња, об ли ко ва њу те ла, раз ви ја ње на ви ке ве жба ња и ода бир 
здра вог на чи на жи во та при ме ном зна ња о гра ђи и функ ци о ни са
њу људ ског те ла). Кад год је мо гу ће, по треб но је са уче ни ци ма ор
га ни зо ва ти де ба те са те ма ма о ху ма ним од но си ма ме ђу по ло ви ма, 
ре про дук тив ном здра вљу, ри зич ном по на ша њу, би о тех но ло ги ја ма 
и др. Сва ка ди ску си ја мо же да се осми сли као рад по гру па ма и 
ис ко ри сти за раз ви ја ње спо соб но сти уче ни ка да из не су и вред ну ју 
ар гу мен те на осно ву до ка за да би за кључ ке ди ску си је (нпр. о за
шти ти здра вља вак ци на ци јом или ме то да ма ле че ња бо ле сти) вред
но ва ли на осно ву за сно ва но сти ар гу мен та ци је из не те у њој, што 
пред ста вља нај ва жни је по стиг ну ће у раз во ју на уч не пи сме но сти.

Ни вои по стиг ну ћа уче ни ка су де фи ни са ни обра зов ним стан
дар ди ма, због че га у на ста ви тре ба ко ри сти ти за дат ке ко ји зах те
ва ју раз у ме ва ње и при ме ну на у че ног у сва ко днев ном жи во ту и 
ре ша ва ње про блем ских си ту а ци ја. При ли ком оце њи ва ња тре ба 
при ме њи ва ти и фор ма тив но и су ма тив но оце њи ва ње, у скла ду са 
Пра вил ни ком, и ин фор ми са ти уче ни ке о кри те ри ју ми ма оце њи ва
ња. У по сту пак оце њи ва ња, кад год је то мо гу ће, тре ба укљу чи
ти уче ни ке јер се та ко код уче ни ка раз ви ја од нос пре ма вред но сти 
соп стве ног ра да и по стиг ну тим ре зул та ти ма.

За ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је нео п ход но је да шко ла 
обез бе ди ми ни мум на став них сред ста ва што је пред ви ђе но и ре
гу ли са но Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма у по гле ду про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва за гим на зи ју. У об ра ди по је ди них 
на став них је ди ни ца или из во ђе њу ве жби мо гу се ко ри сти ти ре сур
си ло кал не за јед ни це, као што је нпр. са рад ња са здрав стве ним и 
ве те ри нар ским ин сти ту ци ја ма итд.

СМЕР:ЖИВИЈЕЗИЦИ

ПРВИСТРАНИЈЕЗИК

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ДЕО ПРО ГРА МА

Циљеви

1. Овла да ва ње ко му ни ка тив ним ве шти на ма и раз ви ја ње спо
соб но сти и при ме на ме то да уче ња стра ног је зи ка;

2. Раз ви ја ње са знај них и ин те лек ту ал них спо соб но сти уче ни
ка, ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них и естет ских ста во ва;

3. Раз ви ја ње оп штих и спе ци фич них стра те ги ја уче ња и кри
тич ког ми шље ња;

4. Раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал но, ауто ном но уче ње, 
тра же ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја до ко јих се до ла зи са
мо стал ним ра дом и пре тра жи ва њем из вор ни ка раз ли чи тог ти па 
(пи са ни и елек трон ски из во ри, са мо стал на ис тра жи ва ња на те ре
ну, ин тер вјуи итд.);

5. Раз ви ја ње ин тер кул тур не ком пе тен ци је, сти ца ње са зна ња 
и раз ви ја ње спо соб но сти вред но ва ња и под сти ца ње то ле ран ци је 
пре ма стра ној и соп стве ној кул ту ри и је зи ку. Тер мин кул ту ра схва
ћен је у нај ши рем сми слу као кул ту ра сва ко днев ног жи во та, кул
ту ра на уч них, тех но ло шких и умет нич ких по стиг ну ћа и ци ви ли за
циј ских успо на и па до ва.

6. Сти ца ње по зи тив ног од но са пре ма дру гим је зи ци ма и кул
ту ра ма, као и пре ма соп стве ном је зи ку и кул тур ном на сле ђу, уз 
ува жа ва ње раз ли чи то сти и на ви ка ва ње на отво ре ност у ко му ни ка
ци ји, сти ца ње све сти и са зна ња о функ ци о ни са њу стра ног и ма тер
њег је зи ка;

7. Усва ја ње зна ња из стра ног је зи ка ко ја ће уче ни ку омо гу ћи
ти да се у усме ној и пи са ној ко му ни ка ци ји ком пе тент но и са мо све
сно спо ра зу ме ва са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усво ји нор ме вер
бал не и не вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма 
је зи ка ко ји учи, као и да на ста ви, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња 
и са мо стал но, уче ње да тог стра ног је зи ка и дру гих стра них је зи ка;
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8. Сти ца ње екс пли цит них зна ња о је зич ком си сте му циљ ног 
је зи ка и раз ви ја ње спо соб но сти уоча ва ња је зич ких за ко ни то сти;

9. Раз ви ја ње чи та лач ких на ви ка и раз ли чи тих вр ста функ ци о
нал не пи сме но сти. Под сти ца ње са мо стал не чи та лач ке ак тив но сти 
у скла ду са са знај ним и уз ра сним спо соб но сти ма, ни во ом зна ња 
стра ног је зи ка и ин ди ви ду ал ним ин те ре со ва њи ма уче ни ка ра ди 
кон ти ну и ра ног мо ти ви са ња уче ни ка за да ље чи та ње;

10. Раз ви ја ње спо соб но сти чи та ња и ин тер пре та ци је књи жев
них тек сто ва и де ла књи жев но сти за мла де, на ро чи то са вре ме не 
књи жев но сти;

11. Упо зна ва ње са нај зна чај ни јим књи жев ноисто риј ским 
прав ци ма и ре пре зен та тив ним књи жев ним де ли ма;

12. При ме њи ва ње ком пе тен ци ја и стра те ги ја чи та ња и слу
ша ња на тек сто ве раз ли чи тих ти по ва, вр ста и са др жа ја из дру гих 
на уч них и пред мет них обла сти (срп ски/ма тер њи је зик, умет но сти, 
дру штве не, при род не и тех нич ке на у ке);

13. Раз ви ја ње спо соб но сти ме ди ја ци је, тј. пре во ђе ња и дру
гих вр ста пре о бли ко ва ња усме них и пи са них тек сто ва (од ма тер
њег ка циљ ном и обр ну то) у не фор мал ним и фор мал ним кон тек
сти ма, уз уви ђа ње слич но сти и раз ли ка у свим је зич ким си сте ми ма 
ко ји су уче ни ци ма по зна ти;

14. Раз ви ја ње еле мен тар них те о риј ских са зна ња и прак тич
них ве шти на из обла сти кон се ку тив ног и си мул та ног пре во ђе ња, 
по слов не ко ре спон ден ци је и дру гих ви до ва усме не и пи сме не фор
мал не и не фор мал не ко му ни ка ци је.

На по ме на: Ка ко су ци ље ви и за да ци пред ме та за јед нич ки за 
све стра не је зи ке ко ји се уче у фи ло ло шкој гим на зи ји, не ће се по
на вља ти да ље у тек сту.

Нивоиопштихипојединачнихпостигнућадефинисанису
премаЗаједничкомевропскомреферентномоквирузаживејезике.

До кра ја че твр тог раз ре да фи ло ло шке гим на зи је уче ник тре ба 
да са вла да:

–првистрани је зик до ни воа Ц1, од но сно Ц1+ уко ли ко се ра
ди о ен гле ском је зи ку; 

–првистранијезикодпочетногнивоа до ни воа Б2 код про
дук тив них ве шти на (го вор и пи са ње) и Ц1.1 код ре цеп тив них ве
шти на (слу ша ње и чи та ње);

–другистраније зик до ни воа Б2 код про дук тив них ве шти на 
(го вор и пи са ње), од но сно Б2+ уко ли ко се ра ди о ре цеп тив ним ве
шти на ма (слу ша ње и чи та ње).

Задаци на ста ве пред ме та стра ни је зик су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
уна пре ђу ју и по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (за сту ди је, у бу ду
ћем по слу или да љем обра зо ва њу) у скла ду са по тре ба ма це ло жи
вот ног обра зо ва ња;

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– упо зна ју тек сто ве из књи жев но сти од ре ђе ног је зи ка ко ји су 
по год ни за ту ма че ње на стра ном је зи ку и ко ји омо гу ћа ва ју ин тер
ак тив не про це се;

– бу ду оспо со бље ни да се у усме ној и пи са ној ко му ни ка ци ји 
ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе
ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не вер бал не ко му ни ка ци је у скла
ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји уче, као и да на ста ве, у окви ру 
фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал но, уче ње дру гог и тре ћег стра
ног је зи ка;

– из гра ђу ју и уна пре ђу ју ин ди ви ду ал не афи ни те те пре ма ви
ше је зич но сти.

ТЕМАТСКЕОБЛАСТИ

Напомена: Тематскеобластисепрожимајуиистесуусва
четириразреда.Ауториуџбеникаинаставнициобрађујуихускла
дусаинтересовањимаученикаиактуелнимзбивањимаусвету. 

• Сва ко днев ни жи вот (ор га ни за ци ја вре ме на, по сло ва, сло
бод но вре ме);

• Свет ра да (пер спек ти ве и обра зов ни си сте ми); 
• Ге не ра циј ске раз ли ке, вр шњач ке и дру ге со ци јал не гру пе; 

род на рав но прав ност;
• Ин те ре сант не жи вот не при че и до га ђа ји;
• Жи ви свет и за шти та чо ве ко ве око ли не;
• На уч на до стиг ну ћа, мо дер не тех но ло ги је и свет ком пју те ра 

(рас про стра ње ност, при ме на, ко рист и не га тив не стра не);
• Ме ди ји и ко му ни ка ци ја;
• Хра на и здра вље (на ви ке у ис хра ни, ка рак те ри стич на је ла и 

пи ћа у зе мља ма све та);
• По тро шач ко дру штво;
• Спор то ви и спорт ске ма ни фе ста ци је;
• По зна ти гра до ви и њи хо ве зна ме ни то сти, ре ги о ни и зе мље у 

ко ји ма се го во ри циљ ни је зик;
• Свет/Евро па и за јед нич ки жи вот на ро да;
• Ре ги о нал не спе ци фич но сти је зи ка (ди ја лек ти, на реч ја);
• Жи вот и де ла слав них љу ди (из све та на у ке, кул ту ре, спор та, 

му зи ке и дру го).

КОМУНИКАТИВНЕФУНКЦИЈЕ

Напомена: Комуникативнефункцијесепрожимајуиистесу
усвачетириразреда.Онесеизгодинеугодинуусложњавајупра
тећипрогресијувокабулара,језичкихструктураиосталихкомпе
тенција.

1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак; фор мал но, не фор мал

но, спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро је ва 

итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти

ОБЈАШЊЕЊЕПРОГРАМА

Слушање

Раз у ме ва ње го во ра је је зич ка ак тив ност де ко ди ра ња до слов
ног и им пли цит ног зна че ња усме ног тек ста; по ред спо соб но сти да 
ра за зна је фо но ло шке и лек сич ке је ди ни це и сми са о не це ли не на 
је зи ку ко ји учи, да би успе шно оства рио раз у ме ва ње уче ник тре
ба да по се ду је и сле де ће ком пе тен ци је: дис кур зив ну (о вр ста ма и 
ка рак те ри сти ка ма тек сто ва и ка на ла пре но ше ња по ру ка), ре фе рен
ци јал ну (о те ма ма о ко ји ма је реч) и со ци о кул тур ну (у ве зи са ко
му ни ка тив ним си ту а ци ја ма, раз ли чи тим на чи ни ма фор му ли са ња 
од ре ђе них го вор них функ ци ја и др.). 

Те жи на за да та ка у ве зи са раз у ме ва њем го во ра за ви си од ви
ше чи ни ла ца: од лич них осо би на и спо соб но сти оно га ко слу ша, 
укљу чу ју ћи и ње гов ка па ци тет ког ни тив не об ра де, од ње го ве мо
ти ва ци је и раз ло га због ко јих слу ша да ти усме ни текст, од осо би на 
оно га ко го во ри, од на ме ра с ко ји ма го во ри, од кон тек ста и окол но
сти – по вољ них и не по вољ них – у ко ји ма се слу ша ње и раз у ме ва
ње оства ру ју, од ка рак те ри сти ка и вр сте тек ста ко ји се слу ша, итд.
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Про гре си ја (од лак шег ка те жем, од про сти јег ка сло же ни јем) 
за ову је зич ку ак тив ност у окви ру На став ног про гра ма пред ви ђе на 
је, сто га, на ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће: 

– при су ство/од су ство ви зу ел них еле ме на та (на при мер, лак
шим за раз у ме ва ње сма тра ју се они усме ни тек сто ви ко ји су пра ће
ни ви зу ел ним еле мен ти ма због оби ља кон тек сту ал них ин фор ма ци
ја ко је се ауто мат ски упи су ју у ду го трај ну ме мо ри ју, оста вља ју ћи 
па жњи мо гућ ност да се усред сре ди на дру ге по је ди но сти); 

– ду жи на усме ног тек ста; 
– бр зи на го во ра; 
– ја сност из го во ра и евен ту ал на од сту па ња од стан дард ног 

го во ра; 
– по зна ва ње те ме; 
– мо гућ ност/не мо гућ ност по нов ног слу ша ња и дру го.
У ве зи са тим, ко ри сне су сле де ће тер ми но ло шке на по ме не: 
– ка те го ри је на сло вље не Аудиоивидеоматеријали под ра зу

ме ва ју све вр сте сни ма ка (ДВД, ЦД, ма те ри ја ли са ин тер не та) ра
зних усме них дис кур зив них фор ми, укљу чу ју ћи и пе сме, тек сто ве 
пи са не да би се чи та ли или из го ва ра ли и сл, ко ји се мо гу пре слу
ша ва ти ви ше пу та; 

– ка те ро ги је на сло вље не Монолошка излагања, Медији (ин
формативне и забавне емисије), Спонтана интеракција, Упут
ствапод ра зу ме ва ју сним ке не фор мал них, по лу фор мал них и фор
мал них ко му ни ка тив них си ту а ци ја у ко ји ма слу ша лац де ко ди ра 
ре че но у ре ал ном вре ме ну, то јест без мо гућ но сти пре слу ша ва ња/
по нов ног пре гле да аудио и ви део ма те ри ја ла, као и ре ал не си ту
а ци је ко ји ма при су ству је ужи во у свој ству по сма тра ча, гле да о ца 
или слу ша о ца (пре да ва ња, фил мо ви, по зо ри шне пред ста ве и сл.). 

Читање

Чи та ње или раз у ме ва ње пи са ног тек ста спа да у тзв. ви зу ел не 
ре цеп тив не је зич ке ве шти не. Том при ли ком чи та лац при ма и об ра
ђу је тј. де ко ди ра пи са ни текст јед ног или ви ше ауто ра и про на ла зи 
ње го во зна че ње. То ком чи та ња нео п ход но је узе ти у об зир од ре ђе
не фак то ре ко ји ути чу на про цес чи та ња, а то су ка рак те ри сти ке 
чи та ла ца, њи хо ви ин те ре си и мо ти ва ци ја, као и на ме ре, ка рак те
ри сти ке тек ста ко ји се чи та, стра те ги је ко је чи та о ци ко ри сте, као и 
зах те ви си ту а ци је у ко јој се чи та.

На осно ву на ме ре чи та о ца раз ли ку је мо сле де ће вр сте ви зу ел
не ре цеп ци је:

– чи та ње ра ди усме ра ва ња;
– чи та ње ра ди ин фор ми са но сти;
– чи та ње ра ди пра ће ња упут ста ва;
– чи та ње ра ди за до вољ ства.
То ком чи та ња раз ли ку је мо и ни во сте пе на раз у ме ва ња, та ко 

да чи та мо да би смо раз у ме ли: 
– гло бал ну ин фор ма ци ју;
– по себ ну ин фор ма ци ју,
– пот пу ну ин фор ма ци ју;
– скри ве но зна че ње од ре ђе не по ру ке.
На осно ву ових по ка за те ља про грам са др жи де ло ве ко ји, из 

раз ре да у раз ред, ука зу ју на про гре си ју у до ме ну ду жи не тек ста, 
ко ли чи не ин фор ма ци ја и ни воа пре по зна тљи во сти и ра зу мљи во
сти и при ме ни раз ли чи тих стра те ги ја чи та ња. У скла ду са тим, 
гра ди ра ни су по ни во и ма сле де ћи де ло ви про гра ма:

– раз ли ко ва ње тек сту ал них вр ста;
– пре по зна ва ње и раз у ме ва ње те ма ти ке – ни во гло бал ног раз

у ме ва ња;
– гло бал но раз у ме ва ње у окви ру спе ци фич них тек сто ва;
– пре по зна ва ње и раз у ме ва ње по је ди нач них ин фор ма ци ја – 

ни во се лек тив ног раз у ме ва ња;
– раз у ме ва ње струч них тек сто ва;
– раз у ме ва ње књи жев них тек сто ва.

Писање

Пи са на про дук ци ја под ра зу ме ва спо соб ност уче ни ка да у пи
са ном об ли ку опи ше до га ђа је, осе ћа ња и ре ак ци је, пре не се по ру ке 
и из ра зи ста во ве, као и да ре зи ми ра са др жај раз ли чи тих по ру ка (из 

ме ди ја, књи жев них и умет нич ких тек сто ва итд.), во ди бе ле шке, са
чи ни пре зен та ци је, есе је и слич но.

Те жи на за да та ка у ве зи са пи са ном про дук ци јом за ви си од 
сле де ћих чи ни ла ца: по зна ва ња лек си ке и ни воа ко му ни ка тив не 
ком пе тен ци је, ка па ци те та ког ни тив не об ра де, мо ти ва ци је, спо соб
но сти пре но ше ња по ру ке у ко хе рент не и по ве за не це ли не тек ста.

Про гре си ја озна ча ва про цес ко ји под ра зу ме ва усва ја ње стра
те ги ја и је зич ких струк ту ра од лак шег ка те жем и од про сти јег ка 
сло же ни јем. Сва ки ви ши је зич ки ни во под ра зу ме ва ци клич но по на
вља ње прет ход но усво је них еле ме на та, уз на до град њу ко ја са др жи 
сло же ни је је зич ке струк ту ре, лек си ку и ко му ни ка тив не спо соб но
сти. За ову је зич ку ак тив ност у окви ру На став ног про гра ма пред ви
ђе на је про гре си ја на ви ше рав ни. По себ но су ре ле вант не сле де ће:

– те ме (уче ни ко ва сва ко дне ви ца и окру же ње, лич но ин те ре со
ва ње, ак ту ел ни до га ђа ји и ра зни аспек ти из дру штве нокул тур ног 
кон тек ста, као и те ме у ве зи са раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма);

– тек сту ал не вр сте и ду жи на тек ста (фор мал ни и не фор мал ни 
тек сто ви, ре зи ми ра ње, па ра фра зи ра ње, есе ји, лич не бе ле шке);

– бе ле шке у ве зи са пре да ва њи ма, но вин ским члан ци ма и 
слич но;

– лек си ка и ко му ни ка тив не функ ци је (спо соб ност уче ни ка да 
оства ри раз ли чи те функ ци о нал не аспек те као што су опи си ва ње 
љу ди и до га ђа ја у раз ли чи тим вре мен ским кон тек сти ма, да из ра
зи прет по став ке, сум њу, за хвал ност и слич но у при ват ном, јав ном, 
обра зов ном и струч ном до ме ну).

Говор

Го вор као про дук тив на ве шти на по сма тра се са два аспек та, и то 
у за ви сно сти од то га да ли је у функ ци ји мо но ло шког из ла га ња тек
ста, при че му го вор ник са оп шта ва, оба ве шта ва, пре зен ту је или др жи 
пре да ва ње јед ној или ви ше осо ба, или је у функ ци ји ин тер ак ци је, ка
да се раз ме њу ју ин фор ма ци је из ме ђу два или ви ше са го вор ни ка са 
од ре ђе ним ци љем, по шту ју ћи прин цип са рад ње то ком ди ја ло га.

Ак тив но сти монолошке го вор не про дук ци је су:
– јав но обра ћа ње (са оп ште ња, да ва ње упут ста ва и ин фор ма

ци ја);
– из ла га ње пред пу бли ком (јав ни го во ри, пре да ва ња, пре зен

та ци је, ре пор та же, из ве шта ва ње и ко мен та ри о не ким кул тру ним 
до га ђа ји ма и сл.)

Ове ак тив но сти се мо гу ре а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи не и то:
– чи та њем пи са ног тек ста пред пу бли ком;
– спон та ним из ла га њем или из ла га њем уз по моћ ви зу ел не по

др шке у ви ду та бе ла, ди ја гра ма, цр те жа и др.; 
– ре а ли за ци јом уве жба не уло ге или пе ва њем. 
За то је у про гра му и опи сан, из раз ре да у раз ред, раз вој спо

соб но сти оп штег мо но ло шког из ла га ња ко је се огле да кроз опи си
ва ње, ар гу мен то ва ње и из ла га ње пред пу бли ком.

Интеракција под ра зу ме ва стал ну при ме ну и сме њи ва ње ре
цеп тив них и про дук тив них стра те ги ја, као и ког ни тив них и дис кур
зив них стра те ги ја (узи ма ње и да ва ње ре чи, до го ва ра ње, уса гла ша ва
ње, пред ла га ње ре ше ња, ре зи ми ра ње, убла жа ва ње или за о би ла же ње 
не спо ра зу ма или по сре до ва ње у не спо ра зу му) ко је су у функ ци ји 
што успе шни јег оства ри ва ња ко му ни ка ци је. Ин тер ак ци ја се мо же 
ре а ли зо ва ти кроз низ ак тив но сти, на при мер: раз ме ну ин фор ма ци ја, 
спон та ну кон вер за ци ју, не фор мал ну или фор мал ну ди ску си ју, де ба
ту, ин тер вју или пре го ва ра ње, за јед нич ко пла ни ра ње и са рад њу.

Сто га се и у про гра му, из раз ре да у раз ред, пра ти раз вој ве
шти не го во ра у ин тер ак ци ји кроз сле де ће ак тив но сти:

– раз у ме ва ње из вор ног го вор ни ка;
– не фор мал ни раз го вор;
– фор мал на ди ску си ја;
– функ ци о нал на са рад ња;
– ин тер вју и са ње.

Социокултурнакомпетенцијаимедијација

Со ци о кул тур на ком пе тен ци ја и ме ди ја ци ја пред ста вља ју 
скуп те о риј ских зна ња (ком пе тен ци ја) ко ја се при ме њу ју у ни зу 
је зич ких ак тив но сти у два основ на је зич ка ме ди ју ма (пи са ном и 
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усме ном) и уз при ме ну свих дру гих је зич ких ак тив но сти (раз у ме
ва ње го во ра, го вор и ин тер ак ци ја, пи са ње и раз у ме ва ње пи са ног 
тек ста). Да кле, пред ста вља ју ве о ма сло же не ка те го ри је ко је су при
сут не у свим аспек ти ма на став ног про це са и про це са уче ња. 

Социокултурна компетенција пред ста вља скуп зна ња о 
све ту уоп ште, као и о слич но сти ма и раз ли ка ма из ме ђу кул тур них 
мо де ла и ко му ни ка тив них узу са соп стве не го вор не за јед ни це уче
ни ка и за јед ни це/за јед ни ца чи ји је зик учи. Та зна ња се, у за ви сно
сти од ни воа оп штих је зич ких ком пе тен ци ја, кре ћу од по зна ва ња 
основ них ко му ни ка тив них прин ци па у сва ко днев ној ко му ни ка
ци ји (основ ни функ ци о нал ни сти ло ви и ре ги стри), до по зна ва ња 
ка рак те ри сти ка раз ли чи тих до ме на је зич ке упо тре бе (при ват ни, 
про фе си о нал ни, обра зов ни и ад ми ни стра тив ни), па ра лин гви стич
ких еле ме на та, и еле ме на та кул ту ре/кул ту ра за јед ни ца чи ји је зик 
учи. На ве де на зна ња по треб на су за ком пе тент ну, успе шну ко му
ни ка ци ју у кон крет ним ко му ни ка тив ним ак тив но сти ма на циљ ном 
је зи ку. По се бан аспект со ци о кул тур не ком пе тен ци је пред ста вља 
ин тер кул тур на ком пе тен ци ја, ко ја под ра зу ме ва раз вој све сти о дру
гом и дру га чи јем, по зна ва ње и раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка 
из ме ђу све то ва, од но сно го вор них за јед ни ца, у ко ји ма се уче ник 
кре ће (ка ко у Л1 – ма тер њи је зик, та ко и у Л2 – пр ви стра ни је зик, 
Л3 – дру ги стра ни је зик, итд.). Ин тер кул тур на ком пе тен ци ја та ко
ђе под ра зу ме ва и раз ви ја ње то ле ран ци је и по зи тив ног ста ва пре ма 
ин ди ви ду ал ним и ко лек тив ним ка рак те ри сти ка ма го вор ни ка дру
гих је зи ка, при пад ни ка дру гих кул ту ра ко је се у ма њој или ве ћој 
ме ри раз ли ку ју од ње го ве соп стве не, то јест, раз вој ин тер кул тур не 
лич но сти, кроз ја ча ње све сти о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и 
раз ви ја ње спо соб но сти за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва 
у соп стве ни кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

Медијација пред ста вља ак тив ност у окви ру ко је уче ник не 
из ра жа ва соп стве но ми шље ње, већ функ ци о ни ше као по сред ник 
из ме ђу осо ба ко је ни су у ста њу да се ди рект но спо ра зу ме ва ју. Ме
ди ја ци ја мо же би ти усме на и пи са на, и укљу чу је са жи ма ње и ре
зи ми ра ње тек ста (на Л1 или на Л2) и пре во ђе ње. Пре во ђе ње се у 
овом про гра му тре ти ра као по себ на је зич ка ак тив ност ко ја ни ка ко 
не тре ба да се ко ри сти као тех ни ка за усва ја ње би ло ког аспек та 
циљ ног је зи ка пред ви ђе ног ко му ни ка тив ном на ста вом. Пре во ђе ње 
под ра зу ме ва раз вој зна ња и ве шти на ко ри шће ња по моћ них сред
ста ва (реч ни ка, при руч ни ка, ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, итд.) и 
спо соб ност из на ла же ња струк ту рал них и је зич ких екви ва ле на та 
из ме ђу је зи ка са ко га се пре во ди и је зи ка на ко ји се пре во ди. 

Граматичкисадржаји

На ста ва гра ма ти ке, са на ста вом и усва ја њем лек си ке и дру гих 
аспе ка та стра ног је зи ка, пред ста вља је дан од пред у сло ва овла да ва
ња стра ним је зи ком. Усва ја ње гра ма ти ке, ко ја тре ба да до при не се 
из гра ђи ва њу и уна пре ђи ва њу кул ту ре го во ра, под ра зу ме ва фор ми
ра ње и из у ча ва ње гра ма тич ких пој мо ва и гра ма тич ке струк ту ре, 
фор ми ра ње на ви ка и уме ња у обла сти гра ма тич ке ана ли зе и при
ме не гра ма тич ких зна ња.

Гра ма тич ке по ја ве тре ба по сма тра ти са функ ци о нал ног 
аспек та тј. од зна че ња пре ма сред стви ма за ње го во из ра жа ва ње 
(функ ци о нал ни при ступ). У про це су на ста ве стра ног је зи ка у што 
ве ћој ме ри тре ба укљу чи ва ти оне гра ма тич ке ка те го ри је ко је су ти
пич не и нео п ход не за сва ко днев ни го вор и ко му ни ка ци ју, и то кроз 
ра зно вр сне мо де ле, при ме ном основ них пра ви ла и њи хо вим ком
би но ва њем. Тре ба те жи ти ка то ме да се гра ма ти ка усва ја и ре цеп
тив но и про дук тив но, кроз све ви до ве го вор них ак тив но сти (слу
ша ње, чи та ње, го вор и пи са ње, као и пре во ђе ње), на свим ни во и ма 
уче ња стра ног је зи ка, пре ма ја сно утвр ђе ним ци ље ви ма, за да ци ма 
и стан дар ди ма на ста ве стра них је зи ка.

Гра ма тич ке ка те го ри је су раз вр ста не у скла ду са Европ ским 
ре фе рент ним окви ром за жи ве је зи ке за сва ки је зич ки ни во (од ни
воа А2.2 до ни воа Б2/Ц1) ко ји под ра зу ме ва про гре си ју је зич ких 
струк ту ра пре ма ко му ни ка тив ним ци ље ви ма: од про сти јег ка сло
же ни јем и од ре цеп тив ног ка про дук тив ном. Сва ки ви ши је зич ки 
ни во под ра зу ме ва гра ма тич ке са др жа је прет ход них је зич ких ни воа. 
Ци клич ним по на вља њем прет ход но усво је них еле ме на та, на до гра
ђу ју се сло же ни је гра ма тич ке струк ту ре. На став ник има сло бо ду да 

из дво ји гра ма тич ке струк ту ре ко је ће ци клич но по на вља ти у скла ду 
са по стиг ну ћи ма уче ни ка као и по тре ба ма на став ног кон тек ста.

Глав ни циљ на ста ве стра ног је зи ка је сте раз ви ја ње ко му ни
ка тив не ком пе тен ци је на од ре ђе ном је зич ком ни воу, у скла ду са 
ста ту сом је зи ка и го ди ном уче ња. С тим у ве зи, уз од ре ђе не гра ма
тич ке ка те го ри је сто ји на по ме на да се усва ја ју ре цеп тив но, док се 
дру ге усва ја ју про дук тив но.

Наставакњижевности

За на ста ву књи жев но сти то ком школ ске го ди не пред ви ђа се 
ми ни мум 35 и мак си мум 40 ча со ва. На ста ва књи жев но сти има 
ка ко функ ци о нал ни та ко и умет нич коестет ски циљ, тј. она исто
вре ме но омо гу ћа ва кон ти ну и ра но сти ца ње је зич коко му ни ка тив не 
ком пе тен ци је, али и раз ви ја ње све сти и осе ћа ја за естет ску и екс
пре сив ну вред ност умет нич ког де ла. 

Препорукезареализацијунаставекњижевности:
– чи та ње књи жев ног де ла под сти че ства ра ње трај них чи та

лач ких на ви ка и по тре ба ко је уче ни ка оспо со бља ва ју за це ло жи
вот ни функ ци о нал ни и кре а тив ни кон такт са књи жев но шћу;

– књи жев ни тек сто ви се ко ри сте и за си сте мат ско уве жба ва ње 
стра те ги ја чи та ња;

– књи жев ни тек сто ви се ко ри сте за кон ти ну и ра ни раз вој свих 
је зич ких ве шти на (нпр. за кре а тив но пи са ње и ин сце ни ра ње);

– књи жев ни тек сто ви се ко ри сте као осно ва за раз ви ја ње кри
тич ког ми шље ња о естет ској стра ни умет но сти (чи та њем ре цен
зи ја и кри ти ка књи жев них и дру гих умет нич ких де ла као што су 
филм, му зи ка, ли ков на и ба лет ска кри ти ка);

– из бор тек сто ва об у хва та пре вас ход но де ла са вре ме не књи
жев но сти 20. и 21. ве ка. С об зи ром на то да у ори ги нал ном об ли ку 
ка но ни зо ва на де ла вр хун ске књи жев не вред но сти че сто ни су ди
дак тич ки при хва тљи ва или упо тре бљи ва (нпр. услед ком пли ко ва
не струк ту ре тек ста, тек сту ал ног об ли ко ва ња ко ји на ди ла зи ни во 
је зич ке ком пе тен ци је уче никâ, уче ста ле упо тре бе не стан дард них 
је зич ких сред ста ва – ар ха и за ма, ди ја лек ти за ма, жар го ни за ма итд.), 
ова де ла се ко ри сте у на ста ви уз прет ход ну се лек ци ју (ода бир од
го ва ра ју ћих де ла и/или сег ме на та не ког де ла) и уз од го ва ра ју ћу ди
дак ти за ци ју (у за ви сно сти од чи та лач ког ци ља);

– тек сто ви се ко ри сте за ана ли зу раз ли чи тих аспе ка та ре цеп ци
је, укљу чу ју ћи сти ца ње и да ље раз ви ја ње есте тич ког ис ку ства („ево
ка ци ју” као ства ра ње емо тив ног до жи вља ја) и кри тич коар гу мен та
тив ног при сту па (кон сти ту и са ње сми сла, раз ра да иде ја, ре флек си ја); 

– у об ра ди тек сто ва при ме њу ју се раз ли чи те ме то де ин тер
пре та ци је (исто риј ски, би о граф ски, струк ту ра ли стич ки, хер ме не
у тич ки итд.);

– из бор тек сто ва од ра жа ва жан ров ску ра зно ли кост, тј. об у хва
та про зне, по ет ске и драм ске вр сте; 

– из бор тек сто ва је уса гла шен са дру гим на став ним пред ме
ти ма (пре све га срп ским, али и дру гим стра ним је зи ком, исто ри
јом, фи ло зо фи јом, исто ри јом умет но сти и сл.);

– из бор тек сто ва до во ди се у ве зу са дру гим умет но сти ма (као 
што су фил мо ва на књи жев ност – нпр. „Го спо дар пр сте но ва”, „Ана 
Ка ре њи на”; књи жев ност у му зи ци – Тра ви ја та / Да ма с ка ме ли ја ма, 
Пр стен Ни бе лун га; тек сто ви у рок му зи ци; књи жев ност у стри пу);

– књи жев ни тек сто ви се ко ри сте као осно ва за (ин тер)кул тур
ну ре флек си ју у син хро ниј ској и ди ја хро ниј ској пер спек ти ви;

– у на ста ви књи жев но сти се мо же ко ри сти ти мул ти ме ди јал но 
окру же ње (аудио књи ге, фил мо ви, ин тер нет и мо бил не апли ка ци
је) где год то до пу шта или на ме ће сам књи жев ни жа нр (нпр. драм
ски текст, по е зи ја), тек сту ал на вр ста (пу то пи си, есе ји) или при ро
да тек сту ал ног сег мен та (нпр. уну тра шњи го вор ли ко ва).

Наоснову свиховихпрепорукапредлажеседа стручна ве
ћанапочеткусвакешколскегодине,уоквиругодишњегпрограма,
испланирајуинаправепредлогделаиодломакаизделакојећеоб
рађивати.

Реализацијаодређенихсадржајаосталихнаставнихпред
метанастраномјезику– CLIL(ContentandLanguageIntegrated
Learning–Интегрисаноучењесадржајаијезика)

За овај вид на ста ве то ком школ ске го ди не пред ви ђа се ми ни
мум 10 и мак си мум 15 ча со ва. Ова вр ста на ста ве про из и ла зи из 
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ци ље ва пред ме та и пред ста вља ин те гри са ни те мат ски при ступ у 
на ста ви где стра ни је зик по ста је сред ство, а не циљ. У овом сег
мен ту на став ни ци је зи ка са ра ђу ју са на став ни ци ма оних пред ме та 
за чи је се са др жа је од лу че при пла ни ра њу на став ног про це са.

На став на про це ду ра CLIL је при ступ ко ји ин те гри ше под у ча
ва ње оста лих пред ме та и стра ног је зи ка, та ко да се не је зич ки са
др жа ји из у ча ва ју на стра ном је зи ку спа ја ју ћи че ти ри ме ђу за ви сна 
про це са: са др жај, ког ни ци ју, кул ту ру и ко му ни ка ци ју, обез бе ђу ју
ћи и ре гу ли шу ћи из град њу до мен ског и је зич ког зна ња. 

На уч но за сно ва на са зна ња о ме ђу за ви сно сти је зи ка (Л1, Л2, 
Л3) и ког ни тив ног раз во ја по ка зу ју да се у том уза јам ном од но су 
олак ша ва уче ње ка ко је зи ка, та ко и пред ме та. На став ник при ме њу
је низ ди дак тич ких по сту па ка свој стве них на ста ви стра них је зи ка, 
нпр. стра те ги је функ ци о нал ног раз у ме ва ња тек ста, функ ци о нал ног 
ме мо ри са ња, ак ти ви ра ња лек си ке итд.

На став ни ци стра них је зи ка и оста лих на став них пред ме та 
укљу че них у CLIL на ста ву тре ба да:

– ство ре мо гућ но сти за осна жи ва ње уче ња не је зич ког пред
ме та на ча со ви ма је зи ка;

– при ме не стра те ги је ко је ће по др жа ва ти уче ње је зи ка на ча
со ви ма оста лих пред ме та;

– иза бе ру од го ва ра ју ћи са др жај за уче ње и пре по зна ју је зич ке 
и са др жај не пре пре ке у уче њу не је зич ког са др жа ја, као и да ува же 
кул ту ро ло шке раз ли ке;

– при ме не стра те ги је раз ви ја ња кри тич ког раз ми шља ња уче
ни ка о је зи ку и да том пред ме ту;

– под сти чу по ве зи ва ње но вих са др жа ја са лич ним ис ку стви
ма уче ни ка;

– по зна ју и ко ри сте на чи не на ко је пр ви је зик мо же да по др жи 
уче ње стра ног је зи ка; 

– кре и ра ју и при ме њу ју стра те ги је ко је ће се осла ња ти на 
кључ не кон цеп те као што су кри тич ки дис курс, до ме ни и ре ги
стри, основ не ме ђу људ ске ко му ни ка ци о не ве шти не, ког ни тив но 
ака дем ско по зна ва ње је зи ка ка ко би про мо ви са ли уче ње оста лих 
пред ме та и је зик; 

– не гу ју са рад њу са ко ле га ма и раз ви ја ју ко о пе ра тив не стра
те ги је и ве шти не.

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• раз у ме усме не по ру ке у ве зи са ак тив но сти ма на ча су и ре
а гу је на њих. 

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста 
(при бли жног тра ја ња од 3 до 5 ми ну та), у за ви сно сти од сте пе на 
по зна ва ња те ме и кон тек ста, по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– вр стом усме ног тек ста ко ји слу ша, нпр. оба ве ште ња, упут
ства и упо зо ре ња, ан ке ти ра ње про ла зни ка и дру го;

– бро јем са го вор ни ка, њи хо вим ста ту сом и на ме ра ма;
– оп штим са др жа јем да тог усме ног тек ста усме ра ва ју ћи па

жњу на ре ле вант не је зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин
то на ци ју, го вор те ла и др.).

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не тек ста и на ло га за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• уз прет ход ну при пре му, пра ти кра ћа из ла га ња о по зна тим 
оп штим те ма ма у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни је зик и раз го ве тан 
из го вор.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме оп шти сми сао и нај бит ни је по је ди но сти ин фор ма
тив них ра диј ских и те ле ви зиј ских еми си ја о по зна тим те ма ма, у 
ко ји ма се ко ри сти стан дард ни го вор и раз го ве тан из го вор;

• пра ти раз ли чи те кра ће те ле ви зиј ске еми си је ин фор ма тив ног 
ка рак те ра (до ку мен тар ни при ло зи, ин тер вјуи, ре пор та же) у ко ји ма 
се об ра ђу ју ре ла тив но по зна те те ме;

• раз у ме оп шти са др жај ре клам них по ру ка и ра дио еми си ја 
(до 10 ми ну та) о те ма ма из сва ко днев ног жи во та и жи во та мла дих.

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и раз ли чи те дру ге те ле ви зиј ске еми
си је у ко ји ма се об ра ђу ју ре ла тив но по зна те те ме;

• слу ша умет нич ка оства ре ња и раз у ме њи хов оп шти сми сао;
• раз у ме те му и де ло ве пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме фра зе и ре че ни це на ста ле у спон та ној ин тер ак ци ји 
у ве зи са по зна тим си ту а ци ја ма, под усло вом да су оте жа ва ју ће 
окол но сти при род не ко му ни ка ци је не знат не (бу ка на ули ци, те
ле фон ски раз го во ри, ин тер вју ли цем у ли це, те ле фон ским пу тем, 
пре ко скај па итд.).

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИТАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за функ ци о нал но чи та ње и раз у ме
ва ње раз ли чи тих, уз ра сно и са др жај но при ме ре них вр ста тек сто ва 
ра ди ин фор ми са ња, из вр ша ва ња упут ста ва и оства ре ња естет ског 
до жи вља ја (чи та ње ра ди лич ног за до вољ ства).

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• раз ли ку је нај у че ста ли је вр сте тек сто ва, упо знат је са њи хо
вом стан дард ном струк ту ром и раз у ме њи хо ву свр ху и на ме ру; 

• уоча ва и пре по зна је раз ли ку у струк ту ри и са др жа ју тек сту
ал них вр ста ко је ко ри сти у при ват ном и школ ском до ме ну.

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме кра ће тек сто ве о кон крет ним и сва ко днев ним те ма ма у 
ко ји ма се по ја вљу ју уоби ча је не ре чи, из ра зи, фра зе и фор му ла ци је;

• раз у ме тек сто ве о кон крет ним те ма ма из обла сти не по сред
ног ин те ре со ва ња (по ро дич ни жи вот, сва ко дне ви ца, шко ла, по сао, 
сло бод но вре ме, днев ни до га ђа ји), из во де ћи за кључ ке о не по
зна тим зна че њи ма на осно ву кон тек ста, је зич ких зна ња и дру гих 
пред зна ња;

• раз у ме по је ди нач не ин фор ма ци је ду жих аутен тич них, адап
ти ра них и не а у тен тич них тек сто ва, као и њи хов оп шти сми сао; 

• раз у ме оп шти са др жај кра ћих и ду жих тек сто ва ра зно
вр сне те ма ти ке у ко ји ма се по ја вљу ју стан дард но је зич ке, али и 
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нај фре квент ни је жар гон ске, ди ја ле кат ске и стил ски мар ки ра не ре
чи, из ра зи, фра зе и фор му ла ци је.

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме це ли ну и по је ди нач не де ло ве оба ве ште ња и упо зо ре
ња на јав ним ме сти ма;

• раз у ме опи се до га ђа ја, осе ћа ња, на ме ра у ме ри ко ја му омо
гу ћу је ре дов ну пре пи ску с при ја те љи ма и по зна ни ци ма;

• раз у ме глав ну нит ар гу мен та ци је у пред ста вља њу не ког 
про бле ма, чак и ако не раз у ме сва ки по је ди нач ни де таљ;

• раз у ме су штин ске ин фор ма ци је из не ког ин фор ма тив ног 
тек ста (нпр. ве сти, из ве шта ја, би о гра фи је), на пи са ног јед но став
ним сти лом, на ре ла тив но по зна те те ме;

• раз у ме тек сто ве уте ме ље не на чи ње ни ца ма, ве за не за до ме
не ње го вих оп штих ин те ре со ва ња; 

• раз у ме јед но став на упут ства и са ве то дав не тек сто ве уко ли ко 
су пи са ни ја сним је зи ком, без ве ли ког бро ја струч них из ра за и/или 
пра ће ни упо тре бом ви зу ел них еле ме на та;

• у пи са ним про то тип ским до ку мен ти ма (пи сми ма, про спек
ти ма) и дру гим тек сто ви ма (но вин ским ве сти ма, ре пор та жа ма и 
огла си ма) про на ла зи и схва та ре ле вант не ин фор ма ци је и по по тре
би их по ве зу је са дру гим по зна тим ин фор ма ци ја ма у ци љу ре ша ва
ња не ког ком плек сни јег за дат ка.

Препознавањеиразумевањепојединачнихинформација
–нивоселективногразумевања

• уме да у уоби ча је ним пи са ним до ку мен ти ма (пи сми ма, про
спек ти ма, оба ве ште њи ма) про на ђе и раз у ме ве ћи број ре ле вант них 
ин фор ма ци ја;

• уме да у тек сту о по зна тој те ми про на ђе, из дво ји и раз у ме 
су штин ску ин фор ма ци ју/су штин ске ин фор ма ци је; 

• раз у ме са др жај и про це њу је исти ни то сну вред ност ин фор
ма тив ноапе ла тив них тек сто ва по пут бро шу ра, про спе ка та, ре кла
ма и огла са;

• раз у ме оп шти са др жај, основ ну по ру ку и ре ле вант не де ло ве 
ин фор ма тив них тек сто ва, раз у ме опи се осе ћа ња, же ља, по тре ба у 
лич ним пи сми ма и по ру ка ма (пи сми ма, елек трон ској ко ре спон ден
ци ји, смспо ру ка ма).

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме јед но став на упут ства и са ве то дав не тек сто ве уко ли ко 
су пи са ни ја сним је зи ком и/или пра ће ни ви зу ел ним еле мен ти ма, 
без ве ли ког бро ја струч них из ра за; 

• раз у ме кра ће струч не тек сто ве у ко ји ма се по ја вљу ју уоби
ча је не ре чи, из ра зи, фра зе и фор му ла ци је; 

• раз у ме кра ће тек сто ве о са вре ме ној дру штве ној про бле ма ти
ци, ра за зна ју ћи ауто ров ге не рал ни став или гле ди ште.

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме кра ће ли те рар не фор ме у ко ји ма до ми ни ра кон крет
на, фре квент на и по зна та лек си ка (кон крет на по е зи ја, крат ке при
че, анег до те, ске че ви, ху мо ре ске, стри по ви);

• раз у ме јед но став не ли те рар не тек сто ве раз ли чи тих жан ро ва 
(по е зи ју, про зу, дра му) уко ли ко у њи ма не ма сим бо лич ких и ин тер
тек сту ал но спе ци фич них еле ме на та;

• уме да иден ти фи ку је естет ску ком по нен ту књи жев ног тек
ста у од но су на те мат ски сро дан текст не књи жев ног ка рак те ра.

ГОВОР

Оспо со бља ва ње уче ни ка за крат ко мо но ло шко из ла га ње и за 
уче шће у ди ја ло гу на стра ном је зи ку.

Уче ник тре ба да:

Монолошкоизлагање

Описивање

• по ред ин фор ма ци ја о се би и свом окру же њу опи су је у не
ко ли ко ре че ни ца по зна ту рад њу, ме сто, до жи вљај или си ту а ци ју у 

са да шњо сти, про шло сти и бу дућ но сти, ко ри сте ћи по зна те је зич ке 
(лек си ку и мор фо син так сич ке струк ту ре) и не је зич ке (ми ми ка, ге
сти ка, про зо ди ја) еле мен те; 

• на јед но ста ван на чин опи су је и из ве шта ва о раз ли чи тим те
ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња ко ри сте ћи по зна те је зич ке 
еле мен те;

• опи су је или ре про ду ку је, с при лич ном ла ко ћом, са др жај ма
ње ком пли ко ва них при ча и опи са до га ђа ја, ре ђа ју ћи хро но ло шки 
зби ва ња и ко ри сте ћи од ре ђе не лек сич ке струк ту ре;

• опи ше не ки ствар ни или из ми шље ни до га ђај и го во ри о на
да њи ма, сно ви ма и ци ље ви ма;

• опи ше сва ко днев не рад ње и на ви ке, го во ри о ре а ли зо ва ним 
ак тив но сти ма, као и о при пре ма њу и пла ни ра њу не ке бу ду ће ак
тив но сти.

Аргументовање

• у не ко ли ко ре че ни ца да је сво је ми шље ње и из ра жа ва ста
во ве (до па да ње/не до па да ње итд.), ко ри сте ћи по зна те је зич ке еле
мен те; 

• ар гу мен ту је лич не ста во ве та ко да га са го вор ник без по те
шко ћа раз у ме ско ро то ком це лог из ла га ња;

• украт ко обра зло жи и об ја сни шта ми сли, пла ни ра и ра ди.

Излагањепредпубликом

• са оп шта ва и ин тер пре ти ра у не ко ли ко ре че ни ца са др жај пи
са них, илу стро ва них и усме них тек сто ва на те ме пред ви ђе не на
став ним про гра мом, ко ри сте ћи по зна те је зич ке еле мен те (лек си ку 
и мор фо син так сич ке струк ту ре);

• опи су је и из ла же о те ма ма из обла сти лич ног ис ку ства и 
обра зо ва ња или стру ке, са прет ход ном при пре мом и уз по моћ ви
зу ел них сред ста ва ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју;

• од го во ра на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се од но се 
на пре зен та ци ју, под усло вом да се мо гу по но ви ти и да му се пру
жи по моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• ин тер пре ти ра рад њу не ког фил ма или књи ге.

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• сту па у крат ке раз го во ре, под усло вом да са го вор ник са ра
ђу је;

• пра ти го вор са го вор ни ка ка да му се обра ћа раз го вет но, ко
ри сте ћи уоби ча је не из ра зе, али по не кад је по треб но да му се ис ка
зи по но ве ра ди по ја шње ња од ре ђе них ре чи или из ра за.

Неформалниразговор(измеђупријатеља)

• во ди ру тин ске ди ја ло ге без на по ра, раз ме њу је ми сли и ин
фор ма ци је у ве зи са сво јим окру же њем и по ро ди цом у сва ко днев
ним си ту а ци ја ма;

• из но си лич ни став или за тра жи не чи ји став или ми шље ње 
о по зна тим те ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња и обра зо ва ња 
ко ри сте ћи по зна те је зич ке еле мен те;

• сна ђе се у ре ша ва њу од ре ђе ног про бле ма, нпр. сна ла же ња у 
сва ко днев ним си ту а ци ја ма, по ста вља ју ћи прак тич на пи та ња ти па: Ку
да ићи? Шта ра ди ти? Ка ко се ор га ни зо ва ти ? (пла но ви за из ла зак и сл.);

• пре по зна те му не ког раз го во ра уко ли ко се при ча по ла ко и 
раз го вет но;

• из ра зи сла га ње или не сла га ње са са го вор ни ком.

Формалнакомуникација

• са при пре мом или без ње украт ко пред ста вља ре зул та те са
мо стал ног ис тра жи ва ња ра да на од ре ђе ну те му у па ру или гру пи; 

• пра ти основ ни сми сао фор мал не ди ску си је о по зна тим те ма
ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња, обра зо ва ња или стру ке ако се 
го во ри стан дард ним је зи ком и ко ри сте по зна ти је зич ки еле мен ти;

• из ра зи лич ни став, али се те шко сна ла зи у по кре та њу рас
пра ве;
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• раз ме ни од ре ђе не ин фор ма ци је и ка же сво је ми шље ње о не
ким прак тич ним пи та њи ма, уко ли ко се то од ње га тра жи на ди рек
тан на чин, под усло вом да му се по мог не у фор му ли са њу ис ка за и 
да му се, ако за тре ба, по но ве нај ва жни ји де ло ви;

• сна ла зи се у ве ћи ни си ту а ци ја ко је су ве зи са не ким пу то ва
њем или ор га ни за ци јом пу то ва ња (ре зер ви са ње сме шта ја, ку по ви
на кра та, тра же ње ин фор ма ци ја од дру гих пут ни ка...).

Функционалнасарадња

• пра ти шта се го во ри и, ако за тре ба, по но ви ре чи са го вор ни
ка, ка ко би се уве рио да су се до бро раз у ме ли;

• пре не се јед но став не и ди рект не ин фор ма ци је.

Интервјуисање

• ко ри сти при пре мље ни упит ник за во ђе ње ор га ни зо ва ног 
раз го во ра, уз спон та но по ста вља ње не ко ли ко до дат них пи та ња.

ПИСАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за пи са ње кра ћих тек сто ва раз ли чи
тог са др жа ја.

Уче ник тре ба да:

1.Tеме

• пи ше на раз ло жан и јед но ста ван на чин о ра зно вр сним те ма
ма из свог под руч ја ин те ре со ва ња;

• у јед но став ном и ве за ном тек сту мо же да опи ше осе ћа ња и 
ре ак ци је.

2.Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше кра ћа фор мал на пи сма (до 60 ре чи): пи сма чи та ла ца, 
при ја ве за прак се, сти пен ди је или омла дин ске по сло ве, основ на 
по слов на ко ре спо ден ци ја) и по пу ња ва фор му ла ре и упит ни ке;

• во ди бе ле шке и пи ше лич на пи сма да би тра жио или пре нео 
ин фор ма ци је од тре нут не ва жно сти;

• пи ше елек трон ске по ру ке, СМС по ру ке, уче ству је у ди ску
си ја ма на бло гу; 

• у ста њу је да на пра ви кра ћи ре зи ме на осно ву про чи та них/ 
пре слу ша них тек сто ва о бли ским те ма ма, о то ме на пи ше из ве штај 
и изе не се соп стве но ми шље ње. 

3.Лексикаикомуникативнефункције

• мо же да опи ше не ку осо бу или не ки ствар ни или из ми шље
ни до га ђај; 

• мо же да при ми и на пи ше јед но став ну по ру ку са оп шта ва ју ћи 
на пре гле дан на чин оно што сма тра бит ним;

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• у окви ру по ља свог ин те ре со ва ња, зна ња и ис ку ства, пре
по зна је и раз у ме слич но сти и раз ли ке ко је по сто је из ме ђу на ше 
зе мље и зе ма ља чи ји је зик учи и ко је се од но се на кул тур не и сва
ко днев не на ви ке (вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја), оби ча је, 
мен та ли тет и ин сти ту ци је;

• пре по зна је и раз у ме нај че шће при сут не кул тур не мо де ле 
сва ко днев ног жи во та зе мље и зе ма ља чи ји је зик учи.

Интеркултурназнањаиактивности

• гра ди соп стве ни иден ти тет као интеркултурна личност, 
ја ча ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо
соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни 
кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња;

• из гра ђу је по зи ти ван став пре ма са мом пој му кул ту ре и пре
по зна је и ко ри сти основ не ко му ни ка тив не стра те ги је у оства ри ва
њу кон та ка та са осо ба ма из дру гог кул тур ног ми љеа.

МЕДИЈАЦИЈА

Оспо со бља ва ње уче ни ка за по сре до ва ње из ме ђу осо ба ра ди 
спо ра зу ме ва ња

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, у не фор мал ним си ту а ци ја
ма, са жи ма ју ћи и де лом пре во де ћи, уче ник тре ба да:

Усменамедијација

• у не ко ли ко ре че ни ца пре при ча ва са др жај кра ћег адап ти ра
ног пи са ног или усме ног тек ста, ви део или аудио за пи са, при ла го
ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си крат ке по ру ке на Л2 до да ју ћи, по по тре би, 
об ја шње ња и оба ве ште ња;

• ко ри сти дво је зич не реч ни ке за пи са но пре но ше ње по ру ка уз 
кон сул та ци је се са на став ни ком;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе
шни јег пи са ног пре во ђе ња са Л2 на Л1 крат ких адап ти ра них тек
сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја;

• усме но пре но си су шти ну кра ће по ру ке са ма тер њег на стра
ни је зик и обр ну то;

• пи сме но пре но си по ру ке до да ју ћи, по по тре би, об ја шње ња 
и оба ве ште ња;

• пре при ча ва са др жај кра ћег тек ста аудио или ви зу ел ног за пи
са и кра ће ин тер ак ци је;

• пре при ча ва са др жај пи са ног или усме ног тек ста, при ла го ђа
ва ју ћи га са го вор ни ку;

• ко ри сти од го ва ра ју ће ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва
зи ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју, на при мер, кад пре во ди или пре
но си са др жај уз упо тре бу пе ри фра за, па ра фра за и сл.;

• ко ри сти реч ни ке, по себ но јед но је зич не, за пи сме но пре но
ше ње по ру ка уз кон сул та ци је са на став ни ком;

• у фор мал ним, али бли ским си ту а ци ја ма (нпр. по се та шко
ли у ино стран ству, или до ла зак го сти ју из ино стран ства и слич но), 
кон се ку тив но усме но пре во ди кра ће дис кур се (по здрав ни го вор, 
упо зна ва ња итд), под усло вом да се за то при пре мао, да се осо
бе чи је ре чи пре во ди из ра жа ва ју спо ри је, да ко ри сте јед но став ни је 
ис ка зе и пра ве че сте па у зе.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИПОЈЕЗИЦИМА

Енглескијезик

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Редречиуреченици
2.Погодбенереченице
а) ре ал не
б) по тен ци јал не
в) ире ал не
3.Идиректниговор–об но ви ти гра ди во из основ не шко ле; 

уве сти ин ди рек тан го вор са про ме ном гла гол ског вре ме на (гла гол 
глав не ре че ни це у јед ном од про шлих вре ме на)

а) из ја ве – по тврд не и од рич не ре че ни це
б) мол бе, зах те ви, на ред бе
в) пи та ња
– Yes/no пи та ња
– ”Wh” пи та ња
г) уз увод не гла го ле:explain,order,offer,promise,invite
4.Релативнеклаузе
а) ре стрик тив не
б) не ре стрик тив не
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5. Обнављање различитих питања кроз обраду глагол
скихвременаииндиректанговор.По себ но об ра ди ти:

а) уч ти ва пи та ња
б) уч ти ва пи та ња – иди о мат ска
в) пи та ња са пред ло зи ма на кра ју
г) Questiontags – основ ни при ме ри

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а) Од ре ђе ни члан са гра див ним име ни ца ма, го ди шњим до би

ма, об ро ци ма, ге о граф ским пој мо ви ма
б) нео д ре ђе ни члан са из ра зи ма за ме ру, вре ме, ко ли чи ну и у 

уз вич ним ре че ни ца ма
2.Именице
а) по но ви ти гра ђе ње пра вил не и не пра вил не мно жи не 
б) бро ји ве и не бро ји ве име ни це 
в) име ни це са гла го лом у мно жи ни – e.g. people,public,cattle,

audience
г) име ни це са гла го лом у јед ни ни – e.g. news,information,fur

niture
д) име ни це ко је има ју исти об лик у јед ни ни и у мно жи ни – 

e.g. fish,deer,swine,sheep
3. Заменице
– уза јам но по врат не – eachother,oneanother 
4.Придеви
–пра ви при де ви, пар ти цип ски при де ви, кван ти та тив ни при

де ви: little,few,plentyof,agreatdealof 
– по ре ђе ње при де ва
5.Бројеви
– мул ти пли ка ти ви; де ци мал ни бро је ви; раз лом ци; озна ча ва ње 

ну ле у раз ли чи тим кон тек сти ма; че ти ри ра чун ске рад ње

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Обнављањеисистематизацијаглаголскихвремена:
Про ши ри ти упо тре бе гла гол ских вре ме на: 
а) ThePresentSimpleTense
– за пла ни ра ну бу ду ћу рад њу (ве за ну за ред во жње или до га

ђа је у ка лен да ру)
б) ThePresentContinuousTense
– за ко нач не до го во ре у бли ској бу дућ но сти
– са при ло гом always за уче ста лу рад њу
в) Begoingto
– за из ра жа ва ње на ме ре, ве ро ват но ће и пред ви ђа ња
г)TheFutureSimpleTense
– за пред ви ђа ње и од лу ке
д) ThePresentPerfectTense са lately,recently,often,seldom 
Об ра ди ти сле де ћа вре ме на:
а) ThePresentPerfectContinuousTense
б) ThePastPerfectTense (са before,after,when,but) 
2.Конструкција”usedto”и”would”+инфинитивзаиска

зивањеуобичајенерадњеупрошлости
3.Пасивнеконструкције
– на во ђе ње утвр ђе них чи ње ни ца, слу ча је ви ка да је вр ши лац 

рад ње не по знат (ни је зна ча јан за зна че ње ре че ни це) и са ди рект
ним и ин ди рект ним објек том

4.Слагањевремена
– рад ња исто вре ме на са рад њом у глав ној ре че ни ци, рад ња 

ко ја јој прет хо ди и рад ња ко ја сле ди
5.Герунд–обновитиупотребугерундаиобрадитиследеће

употребе:
а) по сле пред ло га
б) по сле сле де ћих гла го ла – mind,enjoy,prefer,start
в) по сле фра за can’tstand,lookforwardto… 
6. Модалниглаголи can, may, might, must саинфинитивом

презентазаизражавањемогућности,вероватноће,извесности
изакључакаувезисасадашњимдогађајима

7.Предлозизавремеиместо:in,at,on,for,during,while
8.Прилози
– вр сте, гра ђе ње и ме сто при ло га и при ло шких од ре да ба у ре

че ни ци
– по ре ђе ње при ло га

IV. ОР ТО ГРА ФИ ЈА

Ин тер пунк ци ја. По де ла на сло го ве. Пи са ње ве ли ког сло ва.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

а)Грађењеречи.Префиксација.Суфикација.
– гра ђе ње име ни ца од гла го ла са су фик си ма: ment,ion,tio,

ance
– гра ђе ње не га тив них при де ва са основ ним пре фик си ма: un,

in,dis, итд. 

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка

Немачкијезик

Морфолошкеструктуре

Именице

Род име ни ца; Од ре ђи ва ње ро да име ни ц :
– по нај фре квен ти јим на став ци ма (schaft,ung,heit,chen,

lein,ling,mus ...)
– по зна че њу – му шки род (име на ме се ци, да на, го ди шњих 

до ба, стра не све та, ал ко хол на пи ћа, за ни ма ња, ет нич ка при пад
ност...); жен ски род (име на би ља ка, цве ћа, др ве ћа); сред њи род 
(име на др жа ва, гра до ва уз об ја шње ња о из у зе ци ма, де ми ну ти ви.)

Де кли на ци ја име ни ца у свим па де жи ма
Об ли ци и упо тре ба чла но ва (нео д ре ђе ни, од ре ђе ни, нул ти и 

не га ци о ни)
По ка зни чла но ви (der,die,das;dieser,jener,solcher,solchein)
Нео д ре ђе ни члан ( jeder,alles,alle,mancher,einige,viele,we

nige)
При свој ни члан
Упит ни члан (wasfürein;welcher,e,s)
Не га ци о ни члан (kein)
Заменице у но ми на ти ву, да ти ву и аку за ти ву
Лич не, по ка зне (dieser, jener, solcher), при свој не (meiner, de

ins), упит не (wer,wen,wem..)

Придеви

Де кли на ци ја при де ва по сле од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на 
(про дук тив на упо тре ба)

Ком па ра ци ја при де ва

Прилози

При ло зи за пра вац кре та ња у са ста ву гла гол ске сло же ни це 
(herunterfallen,hereinkommen)

Предлозисагенитивом,дативом,акузативомисадативоми
акузативом

Глаголи

Гра ђе ње и упо тре ба гла гол ских вре ме на (сла би, ја ки, не пра
вил ни, мо дал ни и ре флек сив ни гла го ли)

Фу тур I у мо дал ном зна че њу – из ра жа ва ње ве ро ват но ће, 
прет ње, обе ћа ња и прог но зе

DuwirstsofortdeinZimmeraufräumen.IchwerdeaufhörenCola
zutrinken.DieZahlderArbeitslosenwirdsteigen.

Кон јук тив II по моћ них и мо дал них гла го ла – гра ђе ње и упо
тре ба

Па сив рад ње и ста ња – гра ђе ње и упо тре ба у пре зен ту и пре
те ри ту (ре цеп тив но)

Синтаксичкеструктуре

Вре мен ске ре че ни це (wenn,als,während,solange,seitdem,bis,
bevor,ehe)
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До пу сне ре че ни це (owohl)
Ди рект на и ин ди рект на упит на ре че ни ца
Упо тре ба не га ци о них пар ти ку ла и при ло га (nicht,nirgend,ni

emals,nirgendwo…)
Ин фи ни тив са zuуз мо да ли тет не гла го ле и имен ске и при дев

ске фра зе (Erhörtauf zurauchen.Es istgesundvielObst zuessen.
HastduLustmitzukommen?)

Ре до след при ло шких од ред би у ре че ни ци (вре ме, узрок, на
чин, ме сто)

Лексикологија

Твор ба ре чи, пре све га сло же ни ца (име ни ца и при де ва), пре
фик са ци ја гла го ла, из во ђе ње име ни ца и при де ва по мо ћу пре фик са 
и су фик са:

Си но ни ми, хо мо ни ми и ан то ни ми.
Фра зе и лек си ка ли зо ва ни спо је ви ре чи: Abschied nehmen, in

Bewegungsetzen,zuEndebringen
Си сте ма ти за ци ја фо нет скоор то граф ских пра ви ла.
Из го вор: од нос гла со ва и сло ва: по де ла гла со ва; ду жи на и 

ква ли тет во ка ла: диф тон зи, ак це нат ре чи; ме ло ди ја основ них ти
по ва ре че ни ца.

Ор то гра фи ја: ин тер пунк ци ја, по де ла на сло го ве; пи са ње ве
ли ког по чет ног сло ва (Пра во пис из 2006.).

Реч ни ци: дво је зич ни и јед но је зич ни и њи хо ва упо тре ба.

Рускијезик

Именице

– Ва ри јан те па де шких на ста ва ка ген. једн. нау (с краю, ки ло 
са ха ру, при ба ви ть ша гу, вы пи ть ча й ку);

–Ло ка тив јед ни не нао/у (о бе ре ге / на бе ре гу, о ле се / в ле су, 
на краю);

–Но ми на тив мно жи не наа,я,ья,е (го род  го ро да, учи те
ль – учи те ля, де ре во  де ре вья, гра жда нин  гра жда не);

–Про ме на име ни ца наия,ие,мя (ар мия, зда ние, вре мя);
–Име ни це ко ји ма се озна ча ва про фе си ја љу ди, њи хо ва на ци

о нал на или те ри то ри јал на при пад ност (са нај че шћим су фик си ма:
ак, як, анин/янин, аре; атор/ятор, ен, ка, ер, льк/ик,
ль/ица и сл.)

–Име ни це plu ra lia tan tum (брю ки, ду хи, ква шни, сче ты)
– Не про мен љи ве име ни це (бю ро, ме тро, па ль то, ко фе). 
–Пре зи ме на наов,ев.
– Ак цен ти име ни ца, по ме ра ње ак це на та.

Придеви

–По ре ђе ње при де ва: про сти ком па ра тив (стар ший, млад ший, 
стар ше, млад ше); про сти об лик су пер ла ти ва (бли жа й ший, про сте
й ший, худ ший). При свој ни при де ви наов,ев,ский. При де ви за 
озна ча ва ње про сто ра и вре ме на (се год ня шний, зде шний). Рек ци ја 
при де ва – уоча ва ње раз ли ка у од но су на срп ски је зик (на кон крет
ној лек си ци у тек сту)

Бројеви

Прин ци пи про ме на основ них бро је ва: 1,2,3,4, 5  20 i 30, 40, 
50, 100; 200  400; 500  900; 1000 и њи хо ва упо тре ба у нај че шћим 
струк ту ра ма за ис ка зи ва ње ко ли чи не (бро ја и вре ме на) са пред ло
зи ма сдо;спо;отдо;к.

– Ис ка зи ва ње вре ме на на ча сов ни ку у раз го вор ном и слу жбе
ном сти лу.

– Ак це нат бро је ва, пи са ње бро је ва ре чи ма.

Глаголи

Нај че шће ал тер на ци је осно ве у пре зен ту и про стом бу ду ћем 
вре ме ну

– Твор ба ви да по мо ћу пре фик са, су фик са, осно ве и ак цен та.
– Гла го ли кре та ња – об на вља ње, си сте ма ти за ци ја и уво ђе ње 

но вих гла го ла(гна тьго ня ть, пол зтипол за ть, бре стибро ди ть).

– Нај че шћи пре фик си за гра ђе ње гла го ла:В:вно си ть, вхо ди
ть; ВЗ: взле те ть, взбе жа ть; ВОЗ: во збу ди ть; ВЫ: вы бе жа ть; ДО: 
до бе жа ть; ЗА: за пе ть; ИЗ: из бра ть; НА: на бро си ть; ПО: по бе
жа ть, по го во ри ть; ПОД: под бе жа ть; ПРИ: при го то ви ть, при е ха
ть; У: уле те ть и сл.

– Нај че шћи су фик си за гра ђе ње гла го ла: АТЬ: встре ча ть, 
ужи на ть; ВАТЬ: про да ва ть; ЕТЬ: ум не ть; ИВАТЬ: рас сма три ва
ть; ЫВАТЬ: свя зы ва ть; ОВАТЬ: де й ство ва ть и сл.

– Гла гол ски при ло зи.
– Рек ци ја гла го ла – уоча ва ње раз ли ка у од но су на срп ски је

зик (на кон крет ној лек си ци у тек сту).
– Ак це нат гла го ла, по ме ра ње ак цен та.

Прилози

При ло зи и при ло шке од ред бе за ме сто, вре ме, на чин и ко ли
чи ну – си сте ма ти за ци ја. По ре ђе ње при ло га.

Предлози

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је од 
упо тре бе истих или слич них у срп ском је зи ку, на при мер: ЗА са 
аку за ти вом и ин стру мен та лом у про стор ној од ред би; ИЗЗА са ге
ни ти вом у из ра жа ва њу ме ста и узро ка; ИЗПОД са ге ни ти вом у 
од ред би ме ста; К са да ти вом у вре мен ској од ред би; ПО са да ти вом 
у атри бут ској, про стор ној, вре мен ској, на чин ској и узроч ној од ред
би; У са ге ни ти вом у про стор ној од ред би.

Везници

Нај фре квент ни ји про сти ве зни ци за по је ди не вр сте не за ви
сносло же них ре че ни ца: а,да,и,но,или. Нај фре квент ни ји сло же
ни ве зни ци: потомучто,таккак,передтемкак,преждечеми сл.

Реченичнимодели

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не за основ ну шко лу тре ба и да
ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ва ри јан та ма и ком би на ци ја ма. При 
то ме те жи ти да се уоче слич но сти и раз ли ке у ис тра жи ва њу истих 
од но са у срп ском и ру ском је зи ку. У овом раз ре ду по себ ну па жњу 
тре ба по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич ном и упит ном об
ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Субјекатскопредикатскиодноси

Ре че ни це са имен ским пре ди ка том: а) ве зни ци быть,стать,
являться: Его отец был вра чом, а он ста нет ин же не ром. Се стра 
ста ла учи те ль ни цей. б) нул ти ве зник: Его брат – то ка рь по ме тал
лу. Она се год ня ве се лая. Он си ль нее всех. 

Објекатскиодноси

Ре че ни це са
а) ди рект ним објек том: Мы смо тре ли но вую кар ти ну. Я не по

лу чил отве та.
б) ин ди рект ним објек том: Ма ль чик слу ша ет ся ма те ри. Ан

дрей из ме нил ро ди не. Он их по бла го да рил. Бо й цы по жер тво ва ли 
жи знью. Они сме я ли сь над этой глу по стью. Эта фо то гра фия на
по ми на ет о про шлом. То ва ри щи обе щ а ли при й ти. Брат в пи сь ме 
со о бщ а ет, что при е дет к нам.

Просторниодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Я иду ту да (вниз, на верх, вну трь, до

мой). Он остал ся там (вни зу, на вер ху, вну три, до ма);
б) из ра же ним за ви сним па де жом: Ма ль чик спря тал ся за две

рь. Де воч ка сто ит за две рью. Ма ши на по я ви ла сь изза угла. Ко шка 
вы ле зла из – под ди ва на. Мы дол го гу ля ли по го ро ду. Я си жу у ок
на. Он жи вёт у сво их ро ди те лей. 

Атрибутивниодноси

Ре че ни це са атри бу том 
а) у су пер ла ти ву: Пу шкин явля ет ся ве ли ча й шим рус ским по э том.
б) у за ви сном па де жу: Я за был те тра дь по рус ско му язы ку.
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Временскиодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Я при шёл ра нь ше те бя.
б) из ра же ном за ви сним па де жом: Они вер ну ли сь к ве че ру (к 

трём ча сам). Врач при ни ма ет по по не де ль ни кам. Я се год ня учил ся 
с пя ти до се ми ча сов.

Начинскиодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Он го во рит порус ски. Ма ша пи шет 

бо лее кра си во, чем ты. На та ша пи шет кра си вее всех. 
б) из ра же ном за ви сним па де жом: Кни ги по шли те по поч те.

Узрочниодноси

Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом: Он не 
при е хал в срок по бо ле зни.

Сложенареченица

Од нос ре че ни ца у сло же ној ре че ни ци. Не за ви сносло же не и 
за ви сносло же не ре че ни це. Упо тре ба за пе те у сло же ној ре че ни ци. 
Управ ни и не у прав ни го вор. Пре тва ра ње управ ног у не у прав ни го
вор и обр ну то.

Правопис

Ин тер пунк ци ја. По де ла ре чи на сло го ве. Пи са ње ве ли ких 
сло ва (са по себ ном па жњом на ра зли ци из ме ђу ру ског и срп ског 
пра во пи са). 

Отроепија

Нај бит ни је од ли ке из го во ра у раз го вор ном је зи ку у од но су на 
стан дард ни (не у трал ни из го вор).

Лексикологија

Ва ри јан те ре чи. Ви ше знач ност ре чи. Хо мо ни ми. Уоча ва ње 
ме ђу је зич ких хо мо ни ма и па ро ни ма у тек сту. Лек сич ка спо ји вост 
са по себ ном па жњом на уоча ва њу раз ли ка у лек сич кој спо ји во сти 
из ме ђу ру ских и срп ских лек се ма.

Лексикографија

Струк ту ра дво је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

Францускијезик

Напомена:На кра ју пр вог раз ре да фи ло ло шке гим на зи је оче
ку је се да ће уче ни ци, ка да су у пи та њу про дук тив не је зич ке ак
тив но сти, утвр ди ти ни во А2, то јест сте ћи ни во А2+ Заједничног
европскогоквиразаживејезике; ка да је реч о ре цеп тив ним је зич
ким ак тив но сти ма, оче ки ва ни ни во је Б1.1. Гра ма тич ки са др жа ји 
ко ји сле де по кри ва ју, сто га, ка ко еле мен те ко је уче ни ци тре ба да 
са вла да ју на ни воу раз у ме ва ња та ко и оне ко је тре ба да са вла да ју 
на ни воу из ра жа ва ња. 

Именичкагрупа

• Упо тре ба де тер ми на на та: од ре ђе них, нео д ре ђе них и пар ти
тив них чла но ва; при свој них и по ка зних при де ва; основ них, ред них 
и апрок си ма тив них бро је ва; нео д ре ђе них ре чи; од су ство де тер ми
на на та (на при мер: код ети ке ти ра ња про из во да –fromagedebrebis, 
нат пи са на про дав ни ца ма и уста но ва ма – boulangerie, banquе, на
зи ва ру бри ка у штам па ним ме ди ји ма – faits divers, на зна ко ви ма 
упо зо ре ња – еntréeinterdite; ис пред име ни це у по зи ци ји атри бу та: 
ilestboulanger и слич но);

• род и број име ни ца и при де ва; ме сто при де ва petit, grand,
jeune,vieux,gros,gentil,beau,joli,long,bon,mauvais; про ме на зна
че ња не ких при де ва у за ви сно сти од ме ста: un grand homme/un
hommegrand;unbravehomme/unhommebrave; по ре ђе ње при де ва; 

• за ме ни це: лич не не на гла ше не (укљу чу ју ћи и за ме ни цу on) и 
на гла ше не; за ме ни це за ди рект ни и за ин ди рект ни обје кат; по ка зне 
и при свој не; упит не и нео д ре ђе не.

Глаголскагрупа

• Гла гол ски на чи ни и вре ме на: пре зент, сло же ни пер фект, им
пер фект, плу сквам пер фект, фу тур пр ви ин ди ка ти ва, као и пе ри фра
стич не кон струк ци је: бли ски фу тур, бли ска про шлост, рад ња у то
ку êtreentrainde ...; ilfautque,jeveuxque,j’aimeraisqueпра ће ни 
пре зен том су бјунк ти ва гла го ла пр ве гру пе (Ilfautqueturacontesça
àtonfrère), као и ре цеп тив но: Ilfautquetufasses/quetuailles/que
tusois/quetulises/quetusaches/quetuécrives; пре зент и пер фект 
кон ди ци о на ла:Simesparentsme laissaientpartir, jeviendraisavec
toi!Sij’avaissu,jeseraisvenueplustôt;им пе ра тив (ре цеп тив но): 
aieunpeudepatience,n’ayezpaspeur; soissage!

• пар ти цип пре зен та и ге рун див (ре цеп тив но);
• фре квент ни уни пер со нал ни гла го ли и кон струк ци је.

Предлози

• Нај че шћи пред ло зи; пред ло жни из ра зи parrapportà, àcôté
de, aulieude, àl’occasionde, àl’aidede; malgré;

• кон тра хо ва ње чла на и пред ло га. 

Прилози

• За ме сто, за вре ме, за на чин, за ко ли чи ну;
• alors – за ис ка зи ва ње по сле ди це;
• при ло шки из раз quandmême – за ис ка зи ва ње кон це си је; 
• ме сто при ло га;
• при ло шке за ме ни це en и y.

Модалитетииформереченице

• Де кла ра тив ни, ин тер о га тив ни, екс кла ма тив ни и им пе ра тив
ни мо да ли тет;

• афир ма ци ја и не га ци ја; ак тив; па сив (ре цеп тив но);
• ре че ни це са пре зен та ти ви ма;
• на гла ша ва ње ре че нич них де ло ва по мо ћу фор му ле c’est...qui 

и c’est...que.

Основнитиповисложенихреченица

• Ко ор ди ни ра не ре че ни це са ве зни ци ма et, ou, mais, car, ni и 
при ло зи ма/при ло шким из ра зи ма c’est pourquoi, donc, puis, pour
tant, parcontre, parconséquent, aucontraire;

• за ви сне ре че ни це: ре ла тив не са за ме ни ца ма qui, que, où и 
dont; ком па ра тив не са ве зни ци ма/ве знич ким из ра зи ма comme, 
autant .... que, lemême ... que, plus... que, moins ... que; вре мен ске са 
ве зни ци ма/ве знич ким из ра зи ма quand, avantque/avantde+ин фи ни
тив, chaquefoisque, pendantque, aprèsque, depuisque; узроч не са 
ве зни ци ма parceque и puisque; (ре цеп тив но) кон це сив не и опо зи
тив не са ве зни ци ма bienque и alorsque; фи нал не са ве зни ци ма po
urque/pour+ин фи ни тив и afinque/afinde+ин фи ни тив; хи по те тич не 
са ве зни ком si(ве ро ват ни, мо гу ћи и ире ал ни по тен ци јал); ре че ни
це са que у функ ци ји објек та (нпр. Nousespéronsque tu réussiras
tonexamen); сла га ње вре ме на у об је кат ским ре че ни ца ма.

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су, чак и ако час во ди не по зна та осо ба, под 
усло вом да је го вор стан дар дан и ја сно ар ти ку ли сан.
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Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек
ста, на при мер мо но ло шког из ла га ња о по зна тој те ми (при бли жног 
тра ја ња до 6 ми ну та), у за ви сно сти од сте пе на по зна ва ња те ме и 
кон тек ста по ста ви хи по те зе у ве зи са:

• оп штом те мом и са др жа јем да тог усме ног тек ста усме ра ва
ју ћи па жњу на ре ле вант не је зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не 
ре чи, ин то на ци ју, го вор те ла и др.);

• струк ту ром из ла га ња. 

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не тек ста и на ло га за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• уз евен ту ал ну прет ход ну при пре му, пра ти ја сно струк ту ри
са на из ла га ња о ак ту ел ним дру штве ним те ма ма и о те ма ма из сфе
ре соп стве ног ин те ре со ва ња у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни је зик.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме оп шти сми сао и бит не по је ди но сти ин фор ма тив них 
ра диј ских и те ле ви зиј ских еми си ја о ак ту ел ним те ма ма у ко ји ма се 
ко ри сти стан дард ни го вор; 

• пра ти раз ли чи те те ле ви зиј ске еми си је ин фор ма тив ног ка
рак те ра (до ку мен тар ни при ло зи, ин тер вјуи, ди ску си је, ре пор та же) 
иден ти фи ку ју ћи ма кро те му и ми кро те му/ми кро те ме; 

• раз у ме те му ра дио еми си ја (ре пор та жа, ин тер вјуа и сл., до 
15 ми ну та), као и њи хов са др жај, под усло вом да је го вор стан дар
дан и ар ти ку ла ци ја ја сна.

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и раз ли чи те дру ге те ле ви зиј ске еми
си је у ко ји ма се об ра ђу ју ак ту ел не те ме; 

• слу ша књи жев не и умет нич ке тек сто ве и по ве зу ју ћи зна ња 
сте че на у на ста ви ма тер њег је зи ка и књи жев но сти от кри ва уни вер
зал но у сфе ри емо ци ја и иде ја;

• раз у ме те му и де ло ве пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме спон та ну ин тер ак ци ју из вор них го вор ни ка у ве зи са 
те ма ма из сва ко днев ног жи во та уз оте жа ва ју ће окол но сти при род
не ко му ни ка ци је (бу ка, шу мо ви итд.), под усло вом да је го вор стан
дар дан и ја сно ар ти ку ли сан.

Упутства

• раз у ме упут ства за упо тре бу од ре ђе них сред ста ва, пред ме та 
или апа ра та, под усло вом да не са др же мно го струч них еле ме на та.

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма и њи хо вом зна че њу;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИТАЊЕ

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• раз ли ку је фре квент не и ма ње фре квент не вр сте тек сто ва, 
по зна је њи хо ву ма кро и ми кро струк ту ру и раз у ме њи хо ву свр ху 
и на ме ну; 

• ус по ста вља ко ре ла ци ју из ме ђу тек сту ал не вр сте и на чи на 
чи та ња, при ла го ђе ног чи та лач ким на ме ра ма. 

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме оп шти сми сао ши рег спек тра аутен тич них, адап ти
ра них и не а у тен тич них тек сто ва с бли ском и ма ње по зна том, сва
ко днев ном те ма ти ком; 

• раз у ме тек сто ве о ра зно вр сним кон крет ним и де ли мич но ап
стракт ним те ма ма, из раз ли чи тих обла сти ин те ре со ва ња, са зна чај
ним сте пе ном ис прав ног по и ма ња и ту ма че ња са др жа ја, при ме њу
ју ћи тех ни ке и стра те ги је чи та ња ко је му омо гу ћу ју ин фе ри ра ње 
не по зна тих зна че ња.

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме оп шти сми сао и по је ди нач не де та ље при ват не ко ре
спон ден ци је сва ко днев не те ма ти ке о нај ши рем спек тру те ма;

• раз у ме оп шти сми сао као и нај фре квен ти је фра зе и уве жба
не струк ту ре по слов не ко ре спон ден ци је; 

• раз у ме ток ар гу мен та ци је и ње не основ не за кључ ке, уко ли
ко је пре глед но из ло же на, уз по вре ме но ко ри шће ње реч ни ка за рад 
раз у ме ва ња спе ци фич них де та ља;

• раз у ме глав ну нит и су шти ну обра зло жењâ у пред ста вља њу 
не ког про бле ма у јед но став ни јим тек сто ви ма ар гу мен та ци о ног ти
па (нпр. у но вин ским ко лум на ма ча со пи са за мла де или пи сми ма 
чи та ла ца), али и у дру гим вр ста ма тек сто ва у ко ји ма се ја вља ар
гу мен та ци ја; 

• раз у ме нај ве ћи део са др жа ја, ра за зна је бит не еле мен те и уме 
да од ре ди зна чај ин фор ма ци ја про на ђе них у раз ли чи тим ком плек
сним ин фор ма тив ним и дру гим из во ри ма, уз по вре ме но ко ри шће
ње реч ни ка и при руч ни ка или на став ни ко ву по моћ.

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• уме да у нај ра зли чи ти јим, по зна тим и ма ње по зна тим вр ста
ма тек ста про на ђе го то во све ре ле вант не ин фор ма ци је;

• по ру ка ма (пи сми ма, елек трон ској ко ре спон ден ци ји, смспо
ру ка ма).

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме не што сло же ни ја упут ства о одр жа ва њу и упо тре би 
апа ратâ, пи са на ја сним је зи ком, пот кре пље на при ме ри ма кон крет
не упо тре бе и / или илу стра ци ја ма, евен ту ал но уз по нов но иш чи
та ва ње де ло ва ко је му пред ста вља ју по те шко ћу; 

• уме да пра ти спе ци ја ли зо ва не пу бли ка ци је и из ван свог под
руч ја ак тив но сти, ко ри сте ћи по вре ме но реч ник или не ко дру го по
моћ но сред ство;

• ко ри сти оба ве ште ња, иде је и раз ми шља ња из не та у струч
ним тек сто ви ма из обла сти фи ло ло шких на у ка.

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме не што сло же ни је са вре ме не ли те рар не тек сто ве пи
са не пре те жно стил ски не спе ци фи ко ва ном лек си ком, углав ном са
мо стал но ин фе ри ра ју ћи не по зна та зна че ња.

ГОВОР

Уче ник тре ба да:

Описивање

• на јед но ста ван на чин опи су је и из ве шта ва о раз ли чи тим те
ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња ко ри сте ћи по зна те је зич ке 
еле мен те (лек сич ке и мор фо син так сич ке струк ту ре);

• опи су је или ре про ду ку је, с при лич ном ла ко ћом, са др жај ма
ње ком пли ко ва них при ча и опи са до га ђа ја, ре ђа ју ћи хро но ло шки 
зби ва ња и ко ри сте ћи од ре ђе не лек сич ке струк ту ре;

• опи ше не ки ствар ни или из ми шље ни до га ђај и го во ри о на
да њи ма, сно ви ма и ци ље ви ма;
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• опи ше сва ко днев не рад ње и на ви ке, го во ри о ре а ли зо ва ним 
ак тив но сти ма као и о при пре ма њу и пла ни ра њу не ке бу ду ће ак тив
но сти.

Аргументовање

• ар гу мен ту је лич не ста во ве та ко да га са го вор ник без по те
шко ћа раз у ме ско ро то ком це лог из ла га ња;

• украт ко обра зло жи и об ја сни шта ми сли, пла ни ра и ра ди.

Излагањепредпубликом

• опи су је и из ла же о те ма ма из обла сти лич ног ис ку ства и 
обра зо ва ња или стру ке, са прет ход ном при пре мом и уз по моћ ви
зу ел них сред ста ва ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју;

• од го во ри на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се од но
се на пре зен та ци ју, под усло вом да се мо гу по но ви ти и да му се 
пру жи по моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• ин тер пре ти ра рад њу не ког фил ма или књи ге.

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• пра ти го вор са го вор ни ка ка да му се обра ћа раз го вет но, ко
ри сте ћи уоби ча је не из ра зе, али по не кад је по треб но да му се ис ка
зи по но ве ра ди по ја шње ња од ре ђе них ре чи или из ра за.

Неформалниразговор(измеђупријатеља)

• из но си лич ни став или за тра жи не чи ји став или ми шље ње 
о по зна тим те ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња и обра зо ва ња 
ко ри сте ћи по зна те је зич ке еле мен те;

• сна ђе се у ре ша ва њу од ре ђе ног про бле ма, нпр. сна ла же ња у 
сва ко днев ним си ту а ци ја ма, по ста вља ју ћи прак тич на пи та ња ти па: Ку
да ићи? Шта ра ди ти? Ка ко се ор га ни зо ва ти ? (пла но ви за из ла зак и сл.);

• пре по зна те му не ког раз го во ра уко ли ко се при ча по ла ко и 
раз го вет но;

• из ра зи сла га ње или не сла га ње са са го вор ни ком.

Формалнакомуникација

• пра ти основ ни сми сао фор мал не ди ску си је о по зна тим те ма
ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња, обра зо ва ња или стру ке ако се 
го во ри стан дард ним је зи ком и ко ри сте по зна ти је зич ки еле мен ти;

• из ра зи лич ни став, али се те шко сна ла зи у по кре та њу рас
пра ве;

• раз ме ни од ре ђе не ин фор ма ци је и ка же сво је ми шље ње о не
ким прак тич ним пи та њи ма, уко ли ко се то од ње га тра жи на ди рек
тан на чин, под усло вом да му се по мог не у фор му ли са њу ис ка за и 
да му се, ако за тре ба, по но ве нај ва жни ји де ло ви;

• сна ла зи се у ве ћи ни си ту а ци ја ко је су ве зи са не ким пу то ва
њем или ор га ни за ци јом пу то ва ња (ре зер ви са ње сме шта ја, ку по ви
на кра та, тра же ње ин фор ма ци ја од дру гих пут ни ка...).

Функционалнасарадња

• пра ти шта се го во ри и, ако за тре ба, по но ви ре чи са го вор ни
ка, ка ко би се уве рио да су се до бро раз у ме ли;

• пре не се јед ноствне и ди рект не ин фор ма ци је.

Интервјуисање

• ко ри сти при пре мље ни упит ник за во ђе ње ор га ни зо ва ног 
раз го во ра, уз спон та но по ста вља ње не ко ли ко до дат них пи та ња.

ПИСАЊЕ

Уче ник тре ба да: 

1.Teмe

• пре ци зно опи ше ак ту ел на де ша ва ња, не ки ствар ни или из
ми шље ни до га ђај;

• пи ше ја сно струк ту ри са не тек сто ве из обла сти лич ног ин те
ре со ва ња; 

• у јед но став ном и ве за ном тек сту мо же ја сно да опи ше осе
ћа ња и ре ак ци је;

• опи ше и ре зи ми ра ви део и аудио по ру ке у ве зи са по зна тим 
си ту а ци ја ма и са др жа ји ма из сва ко днев ног жи во та мла дих, као и 
са др жа је ин фор ма тив ног и до ку мен тар ног ка рак те ра; 

• мо же да ре зи ми ра про чи та ну при чу, но вин ски чла нак, филм 
и слич но и об ја сни свој став у ве зи са ак ту ел ним де ша ва њем, о ап
стракт ним кул ту ро ло шким по ја ва ма и до га ђа ји ма, као што су му
зи ка или филм.

2.Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше фор мал не и не фор мал не тек сто ве (до 120 ре чи) ко ри
сте ћи стан дард не и кон вен ци о нал не фор му ле пи са ног из ра жа ва ња 
(пи смо, оба ве ште ње, по ру ка);

• пи ше лич на пи сма да би тра жио или пре нео ин фор ма ци је и 
да на ра зу мљив на чин пи ше о еле мен ти ма ко је сма тра бит ним;

• на пи ше пре гле дан, це ло вит и ра зу мљив текст од по чет ка до 
кра ја;

• уса гла си пра во пис, ко хе рент ност и ко хе зи ју тек ста ко ји не 
оме та ју раз у ме ва ње; 

• па ра фра зи ра и ре зи ми ра тек сто ве о те ма ма у ве зи са сва ко
днев ним жи во том, ра зо но дом, пу то ва њи ма, ак ту ел ним де ша ва њи
ма и свог до ме на ин те ре со ва ња и обра зла же сво је ста во ве.

3.Лексикаикомуникативнефункције

• ис ка зу је до бро вла да ње лек си ком на ви шем ни воу из при
ват ног до ме на, као и у ве зи са са спе ци фич ним те ма ма за од ре ђе не 
школ ске пред ме те, али до ла зи по вре ме но до гре ша ка ка да се ра ди 
о из ра жа ва њу сло же ни јих ми сли и иде ја;

• опи су је сво је ути ске упо тре бља ва ју ћи јед но став не из ра зе, 
да је пре ци зан опис сва ко днев них рад њи из свог окру же ња (љу ди, 
ме ста, школ ско ис ку ство и слич но), опи су је ак тив но сти из про
шло сти и лич но ис ку ство;

• пи ше на раз ло жан, јед но ста ван и не по сре дан на чин о ве ли
ком бро ју бли ских те ма у окви ру свог под руч ја ин те ре со ва ња;

• опи ше сво је пла но ве за бу дућ ност;
• опи ше рад њу књи ге или фил ма и да опи ше сво је ре ак ци је;
• обра зло жи ми шље ње, пла но ве и до га ђа је;
• пра вил но ко ри сти пра во пис, ин тер пунк ци ју и ор га ни за ци ју 

тек ста.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• у окви ру по ља свог ин те ре со ва ња, зна ња и ис ку ства, пре
по зна је и раз у ме слич но сти и раз ли ке у по гле ду кул тур них и сва
ко днев них на ви ка (вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја), оби ча ја, 
мен та ли те та и ин сти ту ци ја ко је по сто је из ме ђу на ше зе мље и зе ма
ља чи ји је зик учи;

• пре по зна је и раз у ме нај че шће при сут не кул тур не мо де ле 
сва ко днев ног жи во та зе мље и зе ма ља чи ји је зик учи.

Комуникацијаподоменима,стиловимаирегистрима

• пре по зна је, раз у ме и на аде ква тан на чин ко ри сти основ не 
функ ци о нал не и со ци о лин гви стич ке сти ло ве и ре ги стре у усме ној 
и пи са ној ко му ни ка ци ји;

• ко ри сти све до сад на ве де не стра те ги је раз во ја ко му ни ка тив
них ком пе тен ци ја у ци љу ус по ста вља ња и одр жа ва ња ко му ни ка ци
је у да том со ци о кул тур ном кон тек сту на је зи ку ко ји учи.

Решавањеконфликтнихситуацијаипревазилажење
стереотипа

• успе шно се сна ла зи у по вр шним/основ ним ко му ни ка тив ним 
си ту а ци ја ма са осо ба ма из дру гог кул тур ног ми љеа ба зи ра ним на 
кул тур ним и со ци јал ним сте ре о ти пи ма.
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Интеркултурназнањаиактивности

• по се ду је основ на зна ња о кул ту ри за јед ни це или за јед ни ца 
чи ји је зик учи (књи жев ност, му зи ка, филм, по зо ри ште, сли кар ство);

• гра ди соп стве ни иден ти тет као ин тер кул тур на лич ност, ја ча
ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо соб
ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни кул
тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња; 

• пре по зна је, по зи тив но вред ну је и раз у ме раз ли чи тост кул
тур ног кон тек ста го вор них за јед ни ца је зи ка ко ји учи.

МЕДИЈАЦИЈА

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, у не фор мал ним си ту а ци ја
ма, са жи ма ју ћи и де лом пре во де ћи,уче ник тре ба да:

Усменамедијација

• пре при ча ва са др жај кра ћег аутен тич ног тек ста аудио или 
ви зу ел ног за пи са и кра ће ин тер ак ци је на Л2;

• са жи ма са др жај кра ћег аутен тич ног пи са ног или усме ног 
тек ста са Л2 на Л1 и са Л1 на Л2, при ла го ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си по ру ке на Л2 или на Л1 (на осно ву до би је
них ин фор ма ци ја на су прот ном је зи ку до да ју ћи, по по тре би, об ја
шње ња и оба ве ште ња);

• ко ри сти од го ва ра ју ћи ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва зи
ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју – на при мер, пре во ди или пре но си са
др жај уз упо тре бу си но ни ма, па ра фра за, опи сних кон струк ци ја, и сл.;

• ко ри сти реч ни ке, јед но је зич не и дво је зич не, за пи са но пре
но ше ње по ру ка;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе
шни јег пре во ђе ња са Л2 на Л1 кра ћих аутен тич них теск то ва и са 
Л1 на Л2 кра ћих адап ти ра них тек сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те
ће ли те ра ту ре и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИПОЈЕЗИЦИМА

Енглескијезик

Утвр ђи ва ње по зна тих је зич ких струк ту ра и про ши ри ва ње но
вим мо де ли ма и об ли ци ма.

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Редречиуреченици.Главнаизависнареченица(обно
вити правило о слагању времена).Место индиректног и ди
ректногобјектауреченици.

2.Питања
а)Упит ноод рич на пи та ња
б) Иди о мат ска пи та ња 
в) Крат ка пи та ња
3.Негацијасанегативнимвезницима
4.Questiontags–сло же ни ји при ме ри
5.Слагањевремена
6.Погодбенереченице
а) ре ал не
б) по тен ци јал не
в) ире ал не
г) ире ал не, са ин вер зи јом
7.Индиректниговор
Об но ви ти ин ди рект ни го вор и про ши ри ти сле де ћим увод ним 

гла го ли ма: complain,suggest,advise,recommend,apologise итд.
8.Релативнеклаузе– об но ви ти и про ши ри ти

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а) ге не рич ки члан
б) из о ста вља ње чла на ис пред гра див них и ап стракт них име

ни ца 

в) од ре ђе ни – ис пред име на ин сти ту ци ја, хо те ла, про дав ни ца, 
у при ло шким фра за ма, ис пред кон крет но упо тре бље них гра див
них и ап стракт них име ни ца 

г) из о ста вља ње чла на ис пред не ких ин сти ту ци ја, ге о граф
ских име на, ти ту ла итд. 

д) Нео д ре ђе ни члан у из ра зи ма
it΄sapity,beinahurry,beataloss,allofasudden, и др.
ђ) Члан уз на зи ве но ви на и ча со пи са
е) Нул ти члан уз на зи ве пра зни ка
2.Именице
а) мно жи на име ни ца стра ног по ре кла 
б) род име ни ца
– су фик сал но обе ле жен (actress,usherette...)
– су пле тив но обе ле жен (husband–wife,uncle–aunt...)
в) сло же не име ни це
г) адјек ти вал на упо тре ба име ни ца (love poems, mountain ri

ver...)
д) ге ни тив ме ре (amile’sdistance,aday’swork...)
3.Заменичкиоблици
а)Заменице
– По ка зне за ме ни це – theformer,thelatter
– Оп ште за ме ни це
– По врат не за ме ни це – ем фа тич на упо тре ба
–Од но сне за ме ни це 
– При свој не за ме ни це
– Од ре ђе но IT 
б)Детерминатори
Об но ви ти на у че не де тер ми на то ре
в)Заменичкиоблициуфункцијизаменицаидетермина

тораeach,either,both,all
4.КолокацијесаглаголимаDOиMAKE
5.Бројеви
а) Вре мен ски пе ри од са од ре ђе ним чла ном (theforties,thesix

ties...)
б) Про сти бро је ви у функ ци ји ред них бро је ва (pagethree,act

one...)
6.Партитивниквантификатори
(aloafofbread,asliceoflemon…)
7.Придеви
Придеви у номиналнојфункцији (деадјективалниноми

нали)
(theblind,thedeaf...)

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Времеиаспектглагола–обнављање.
Об ра ди ти сле де ћа гла гол ска вре ме на:
а) The Fu tu re Per fect Ten se 
б) The Fu tu re Con ti nu o us Ten se 
в) The Past Per fect Con ti nu o us Ten se 
г) The Sim ple Pre sent/Con ti nu o us Ten se
– гла го ли ко ји се ја вља ју у simpleи у continuous об ли ци ма
– гла го ли ко ји се обич но ја вља ју са мо у simple об ли ци ма
2)Пасив
а) са фра зал ним гла го ли ма
б) са про ме ном кон струк ци је
в) са ди рект ним и ин ди рект ним објек том
3.CausativeHAVE/GET
4.Герунд
– об но ви ти већ об ра ђе не упо тре бе и об ра ди ти упо тре бе по сле 

иди о ма и сле де ћих гла го ла: prevent, avoid, risk, deny, excuse, sug
gest,keep

– по сле при де ва worth,busy
– по сле пред ло га
5.Инфинитиви
а) Ин фи ни тив пре зен та по сле сле де ћих гла го ла:agree, offer,

decide,promise,hope,manage итд.
б) Аку за тив са ин фи ни ти вом по сле гла го ла:want,ask,expect,

help,wouldlike,wouldprefer итд. 
в) Гла го ли ко је пра ти ин фи ни тив са ”to” или без ”to”
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г) Раз ли ка у упо тре би ге рун да и ин фи ни ти ва по сле од ре ђе них 
гла го ла:remember,stop...

6.Садашњипартицип
а) у ре ла тив ним ре че ни ца ма
б) у вре мен ским ре че ни ца ма
7.Конјунктивпрошли
8.Модалниглаголи
а)can,may,might,must са ин фи ни ти вом пре зен та и ин фи ни

ти вом пер фек та за из ра жа ва ње мо гућ но сти, ве ро ват но ће, из ве сно
сти и за кљу ча ка у ве зи са са да шњим и про шлим до га ђа ји ма.

9.Предлозиузпридевеиглаголе:in,at,on,about,with итд.
10.Прилози
а) при ло зи ко ји има ју об лик при де ва
б) при ло зи на ly код ко јих је про ме ње но зна че ње

IV. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

а)грађењесложеницаидеминутива.
б)односноипреноснозначењеречи.
в)проширитилистусуфиксаипрефикса
г)двочланиглаголи
д)идиомиифразеологизми

V. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка

Немачкијезик

Морфолошкеструктуре

Именице nде кли на ци је

Придеви

Ја ка при дев ска де кли на ци ја
Упо тре ба при де ва иза нул тог чла на

Заменице

Нео д ре ђе не за ме ни це (einer,jeder,nichts,alles)
Ре ла тив не за ме ни це
Упо тре ба нео д ре ђе не за ме ни це man

Глаголи

Пу сквам пер фект (гра ђе ње и упо тре ба)
– Пер фект и плу сквам пер фект мо дал них гла го ла
– Па сив рад ње и ста ња у пре зен ту и пре те ри ту (про дук тив но)
– Про ши ре на при дев ска фра за (eine sehr schwere Frage, ein

besondersheißerTag)
– Ап со лут ни ком па ра тив и су пер ла тив (mitbestenWünschen)

Синтаксичкеструктуре

– Пред ло шка до пу на гла го ла, име ни ца и при де ва (sichfreuen
auf/über,stolzseinauf,Freudean)

– Вре мен ске ре че ни це
• Из ра жа ва ње по сте ри ор ност (nachdem,ehe,sobald)
– Кон ди ци о нал не ре че ни це
• По тен ци јал не и ире ал не
– На мер не ре че ни це (damit,um…zu+Inf)
– На чин ске ре че ни це (indem, statt dass/statt ...zu+Inf, ohne

dass/ohne...zu+Inf)
– Ре ла тив не ре че ни це

Лексикологија

Гра ђе ње сло же ни ца ти па: име ни ца + име ни ца, при дев + име
ни ца; пре фик са ци ја гла го ла и при де ва; име ни це из ве де не су фек
си ма er, ung, in; де ми ну ти ви (Handschuh,Tischlampe,Schnellzug;
anerkennen, vergolden, erleben, entstehen, anvertrauen; unmöglich,
uralt; Sänger,Lehrer,Käufer,Lehrerin,Ärztin,Heizung,Einführung;
Männlein,Köpfchen,Büchlein.

Зна че ње ре чи (основ но и пре не се но).

Рускијезик

Именице

Из ве де не и сло же не име ни це. 
Скра ће ни це (ВУЗ. комсомол,БАМ,МГУ). Име ни це са су

фик си ма су бјек тив не оце не, нпр. за му шки род: ок,чик: ли сток, 
ма га зин чик; за жен ски род: ка, онка/енка: руч ка, де воч ка, се
стрён ка; за сред њи род: ецо,це: пи сь ме цо, де рев це.

Ак це нат име ни ца.

Заменице

Од рич не за ме ни це: не ко го, не че го.
Оп ште за ме ни це: сам, са мый, лю бой.

Придеви

Ду жи и кра ћи об ли ци при де ва. Оба ве зна упо тре ба кра ћег об ли
ка (у пре ди ка ту са до пу ном). Ак це нат при де ва. По ме ра ње ак цен та.

Бројеви

Ис ка зи ва ње ме ре и сте пе на. Ред ни и збир ни бро је ви. Про сти 
и де сет ни раз лом ци.

Глаголи

Им пе ра тив гла го ла свр ше ног ви да у си ту а ци ја ма. Гла гол ски 
пре фик си (об на вља ње и си сте ма ти за ци ја). Уло га пре фик са ци је у из
ме ни гла гол ског ви да. Пре фик си као сред ство за из ра жа ва ње до пун
ских зна че ња код гла го ла кре та ња. Су фик си за гра ђе ње гла го ла (об
на вља ње и си сте ма ти за ци ја). Гла гол ски при ло зи (си сте ма ти за ци ја). 
Гла гол ски при де ви. Рек ци ја гла го ла – уоча ва ње раз ли ке у од но су на 
срп ски је зик на кон крет ној лек си ци у тек сту. Ак це нат гла го ла.

Прилози

Нај фре квент ни ји мо де ли за гра ђе ње при ло га: придевска
основа+о (ти хо, скром но) и придевска основа+и (порус ски, 
прак ти че ски).

Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло га и пред ло шких кон струк ци ја.

Везници

Про сти ве зни ци. Нај фре квент ни ји сло же ни ве зни ци.

Реченичнимодели

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не про гра мом за 1. раз ред тре ба и 
де ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. У дру гом раз ре
ду по себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич ном и 
упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Субјекатскопредикатскиодноси

Ре че ни це са кра ћим при дев ским об ли ком у пре ди ка ту: Я был 
бо лен грип пом. Он спо со бен к ма те ма ти ке.

Објекатскиодноси

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву: Врач со ве то вал мне от
дох ну ть. Я уго во рил то ва ри ща мол ча ть.

Сло же на ре че ни ца: Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.

Просторниодноси

Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом: За яц 
по бе жал по лем. Лам па ви сит над сто лом.

Сло же на ре че ни ца: Мы по шли ту да, ку да ве ла уз кая тро пин ка.

Начинскиодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Они во звра щ а ли сь до мой 
ве се ло раз го ва ри вая. Он по здо ро вал ся кив нув го ло вой.
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Сло же на ре че ни ца: Мы всё сде ла ли так, как ска зал учи те ль. 
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.

Временскиодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Во звра щ а я сь до мой, я 
встре тил то ва ри ща.

Сло же на ре че ни ца: Как то ль ко скры ло сь сол нце, ста ло хо лод но.

Узрочниодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Не на хо дя ну жно го сло ва, 
он за мол чал. по чув ство вав го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня.

Сло же на ре че ни ца: Так как брат по чув ство вал го лод, он ре
шил по о бе да ть без ме ня.

Циљниодноси

Ре че ни це са од ред бом у ин фи ни ти ву: Мы при шли про сти ть ся 
/ что бы про сти ть ся. Ма ть от пу сти ла доч ку гу ля ть.

Сло же на ре че ни ца: Что бы пра ви ль но го во ри ть, ну жно хо ро
шо усво и ть грам ма ти ку.

Условниодноси

Сло же на ре че ни ца: 
а) по тен ци јал на: Если ты при дё шь ко мне, я те бе всё объ я сню.
б) ре ал на: Если бы ты хо тел, ты мог бы оста ть ся.
в) ире ал на: Если бы вы при шли вче ра, вы за ста ли бы зде сь и 

мо е го бра та.

Одричнареченица

По себ но обра ти ти па жњу на упо тре бу (ме сто) реч це НЕ у де
ли мич ноод рич ним ре че ни ца ма.

Једночланереченице

Нео д ре ђе нолич не ре че ни це

Правопис

Упо тре ба за пе те у сло же ној ре че ни ци са уоча ва њем раз ли ка у 
од но су на срп ски.

Ортоепија

Ва ри ра ње из го во ра у обла сти во ка ли зма и кон со нан ти зма.

Лексикологија

Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми, ме ђу је зич ки хо мо ни ми и 
па ро ни ми. Основ но и пре но сно зна че ње ре чи. Де ми ну ти ви.

Лексикографија

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

Францускијезик

Напомена: На кра ју дру гог раз ре да фи ло ло шке гим на зи је 
оче ку је се да ће уче ни ци, ка да су у пи та њу про дук тив не је зич ке 
ак тив но сти, сте ћи ни во Б1.1 Заједничногевропскогоквиразаживе
језике; ка да је реч о ре цеп тив ним је зич ким ак тив но сти ма, оче ки ва
ни ни во је Б1+. Гра ма тич ки са др жа ји ко ји сле де по кри ва ју, сто га, 
ка ко еле мен те ко је уче ни ци тре ба да са вла да ју на ни воу раз у ме ва
ња та ко и оне ко је тре ба да са вла да ју на ни воу из ра жа ва ња. 

Именичкагрупа

• Си сте ма ти за ци ја упо тре бе де тер ми на на та: од ре ђе них, нео
д ре ђе них и пар ти тив них чла но ва; при свој них и по ка зних при де ва; 
основ них, ред них и апрок си ма тив них бро је ва; нео д ре ђе них ре чи; 
од су ства де тер ми на на та.

• Си сте ма ти за ци ја ро да и бро ја име ни ца и при де ва, ме ста и 
по ре ђе ња при де ва. 

• Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца: лич них не на гла ше них (укљу чу
ју ћи и за ме ни цу on) и на гла ше них; за ме ни ца за ди рект ни и за ин
ди рект ни обје кат; по ка зних и при свој них; упит них и нео д ре ђе них.

Глаголскагрупа

• Си сте ма ти за ци ја гла гол ских на чи на и вре ме на: пре зен та, 
сло же ног пер фек та, им пер фек та, плу сквам пер фек та, фу ту ра пр вог 
ин ди ка ти ва, као и пе ри фра стич них кон струк ци ја: бли ског фу ту ра, 
бли ске про шло сти, рад ње у то ку. 

• Ан те ри ор ни фу тур (ре цеп тив но).
• Пре зент и (ре цеп тив но) пер фект су бјунк ти ва нај фре квент

ни јих гла го ла. 
• Пре зент и пер фект кон ди ци о на ла нај фре квент ни јих гла го ла.
• Упо тре ба ин фи ни ти ва.
• Си сте ма ти за ци ја пар ти ци па пре зен та и ге рун ди ва.
• Фак ти тив ни гла го ли и нај че шће кон струк ци је.
• Ре стрик ци ја са ne…que.

Предлози

• Си сте ма ти за ци ја упо тре бе пред ло га и фре квент них пред ло
жних из ра за.

• Пред ло зи и сло же не ре ла тив не за ме ни це (avec lequel, pour
laquelle, auquel…).

• Пред ло зи у гла гол ским кон струк ци ја ма.

Прилози

• По ре ђе ње при ло га.

Модалитетииформереченице

• Си сте ма ти за ци ја де кла ра тив ног, ин тер о га тив ног, екс кла ма
тив ног и им пе ра тив ног мо да ли те та.

• Си сте ма ти за ци ја афир ма ци је и не га ци је; ак ти ва и па си ва.
• Умет ну та ре че ни ца (l‘incise).
• По зи ци о но на гла ша ва ње ре че нич них де ло ва.

Сложенереченице

• Си сте ма ти за ци ја ко ор ди ни ра ња ре че ни це са ве зни ци ма et, 
ou, mais, car, ni и при ло зи ма/при ло шким из ра зи ма c’estpourquoi, 
donc,puis, pourtant, parcontre, parconséquent, aucontraire.

• Си сте ма ти за ци ја за ви сних ре че ни ца: ре ла тив них, ком па ра
тив них, вре мен ских, узроч них, кон це сив них и опо зи тив них, фи
нал них, хи по те тич них, ре че ни ца са que у функ ци ји објек та, као и 
сла га ња вре ме на у об је кат ским ре че ни ца ма.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су, укљу чу ју ћи и сло же ни ја упут ства у ве зи са 
за да ци ма и про јек ти ма.

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста, 
на при мер ве сти (при бли жног тра ја ња до 8 ми ну та), по ста ви хи по
те зе у ве зи са:

• те ма ма и са др жа јем, усме ра ва ју ћи па жњу на ре ле вант не је зич
ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин то на ци ју, го вор те ла и др.);

• струк ту ром из ла га ња;
• екс пли цит но ис ка за ним ста во ви ма.
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Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не тек ста и на ло га за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• без при пре ме пра ти ду жа из ла га ња о ра зно вр сним те ма ма у 
ко ји ма се ко ри сти стан дард ни је зик.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме ду же ин фор ма тив не ра диј ске и те ле ви зиј ске еми си је 
о ра зно вр сним те ма ма у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни го вор;

• пра ти раз ли чи те те ле ви зиј ске еми си је ин фор ма тив ног ка
рак те ра (до ку мен тар ни при ло зи, ин тер вјуи, ди ску си је и де ба те, ре
пор та же) у ко ји ма се об ра ђу ју ак ту ел не те ме;

• под усло вом да је го вор стан дар дан, раз у ме са др жај и бит не 
по је ди но сти ду жих (до 20 ми ну та) ра дио еми си ја и пре зен та ци ја 
на ин тер не ту о те ма ма из сфе ре сво јих ин те ре со ва ња, као и о ак ту
ел ним те ма ма из обла сти кул ту ре, спор та, еко ло ги је и сл.

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и раз ли чи те дру ге те ле ви зиј ске еми
си је у ко ји ма се об ра ђу ју ра зно вр сне те ме;

• слу ша књи жев не и умет нич ке тек сто ве и по ве зу ју ћи зна ња 
сте че на у на ста ви ма тер њег је зи ка и књи жев но сти от кри ва уни вер
зал но и по себ но у сфе ри емо ци ја и иде ја;

• раз у ме те му и ве ћи ну де ло ва пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме спон та ну ин тер ак ци ју из вор них го вор ни ка у ве зи са 
ра зно вр сним те ма ма уз оте жа ва ју ће окол но сти при род не ко му ни
ка ци је (бу ка, шу мо ви итд.), под усло вом да је го вор стан дар дан и 
да бу ка или шу мо ви ни су су ви ше ја ки.

Упутства

• раз у ме ра зно вр сна и сло же ни ја упут ства за упо тре бу од ре
ђе них сред ста ва, пред ме та или апа ра та уз ма ње при су ство струч
них еле ме на та.

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма и њи хо вом зна че њу;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма са мо стал но тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИТАЊЕ

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• оства ру је зна чај ну ауто но ми ју у чи та њу, при ла го ђа ва ју ћи 
стил, фор му, на чин и бр зи ну чи та ња вр сти тек ста.

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме оп шти сми сао и ре ле вант не ин фор ма ци је нај ши рег 
спек тра аутен тич них, адап ти ра них и не а у тен тич них тек сто ва раз
ли чи те те ма ти ке у ко ји ма се ко ри сти не спе ци фи ко ва на и уоби ча
је на лек си ка;

• раз у ме обим ни је тек сто ве ши ро ког спек тра кон крет них и 
ап стракт них те ма, успе ва ју ћи да у крат ком вре мен ском ин тер ва лу 
стек не пред ста ву о нај ва жни јим аспек ти ма њи хо вог са др жа ја;

• у ста њу је да бр зо пре ђе сло жен и дуг текст, уоча ва ју ћи ње
го ве нај ва жне де ло ве и су штин ске ин фор ма ци је. 

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• уме да чи та го то во сву ко ре спон ден ци ју ре ле вант ну за сва
ко днев ни жи вот и раз ли чи те про фе си о нал не до ме не, пра те ћи њен 
сми сао и зна че ње; 

• раз у ме пре глед но из ло же ну ар гу мен та ци ју и про тив ар гу мен
та ци ју (нпр. у из ве шта ји ма „за” и „про тив” не ке ак тив но сти, ста ва, 
ми шље ња) у свим ре ле вант ним де та љи ма и оп штим за кључ ци ма, уз 
евен ту ал но по но вље но иш чи та ва ње ком плек сни јих де ло ва тек ста; 

• раз у ме са др жај ши ро ког спек тра ин фор ма тив них тек сто ва 
(пу бли ци стич ких чла на ка, ре пор та жа, ко мен та ра) и уме да бр зо и 
ла ко од ре ди са др жај и зна чај ин фор ма ци ја, у окви ру раз ли чи тих 
сва ко днев них и струч них те ма и вр ста тек сто ва, ка ко би про це нио 
да ли тре ба да на ста ви са чи та њем. 

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• уме да у сло же ним тек сто ви ма из дво ји ва жни је и ма ње ва
жне ин фор ма ци је и да на пра ви кла си фи ка ци ју ин фор ма ци ја по ва
жно сти; 

• уме да у ду жем тек сту про на ђе тра же не ин фор ма ци је и об
је ди ни их са ин фор ма ци ја ма из истог или не ког дру гог тек ста, ка ко 
би ис пу нио од ре ђе ни за да так. 

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме сло же ни је струч не тек сто ве из нај ши рег до ме на про
фе си о нал них ак тив но сти за ко је се при пре ма;

• ко ри сти оба ве ште ња, иде је и раз ми шља ња из уже струч них 
тек сто ва у до ме ну ху ма ни стич ких на у ка; 

• раз у ме глав ни са др жај и ва жни је по је ди нач не де та ље ду жих 
и сло же ни јих ин фор ма тив них и ар гу мен та ци о них тек сто ва ве за
них за ши рок спек тар фи ло ло шких те ма; 

• раз у ме спе ци ја ли зо ва не пу бли ка ци је из ван до ме на фи ло ло
шких на у ка, уз по вре ме но ко ри шће ње реч ни ка и дру гих при руч ни
ка ра ди про ве ре раз у ме ва ња. 

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме раз ли чи те вр сте ли те рар них тек сто ва у ко ји ма се ја
вља ју ра зно род ни стил ски по ступ ци и бо га ти ја лек си ка, уз по вре
ме ну по моћ на став ни ка или кон сул то ва ње реч ни ка/при руч ни ка.

ГОВОР

Уче ник тре ба да:

Описивање

• на ис цр пан на чин из ла же или опи су је не ку те му из ши ро ког 
де ло кру га по зна ва ња а ко ја је у ве зи са лич ним ин те ре со ва њем.

Аргументација

• из но си ја сну ар гу мен та ци ју, раз ви ја ју ћи и по твр ђу ју ћи сво је 
ста во ве до дат ном ар гу мен та ци јом и ода бра ним при ме ри ма;

• об ја сни не ко ста но ви ште о од ре ђе ном про бле му из но се ћи 
пред но сти и ма не раз ли чи тих оп ци ја;

• ис ти че соп стве но ис ку ство и по зна ва ње ства ри и ар гу мен то
ва но бра ни сво је ми шље ње. 

Излагањепредпубликом

• го во ри о те ма ма ап стракт не или кул ту ро ло шке са др жи не;
• у из ла га њу упо ре ђу је и су прот ста вља ал тер на ти ве и ис ти че 

од ре ђе не пред но сти и ма не;
• ко мен та ри ше ми шље ња дру гих о од ре ђе ним те ма ма.
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Интеракција

• са из ве сном си гур но шћу ко му ни ци ра о уоби ча је ним и бли
ским те ма ма или не ким дру гим са др жа ји ма из стру ке и до ме на ин
те ре со ва ња;

• раз ме њу је, про ве ра ва и по твр ђу је ин фо р ма ци је у ма ње 
уоби ча је ним си ту а ци ја ма и об ја шња ва у че му је про блем; 

• го во ри о те ма ма ап стракт не или кул ту ро ло шке са др жи не 
као што су књи ге, фил мо ви, му зи ка итд;

• ис так не соп стве но ис ку ство и по зна ва ње ства ри, из ла же и 
по сто ја но бра ни сво је ми шље ње уз убе дљи ве ар гу мен те и об ја
шње ња.

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме ве о ма до бро са го вор ни ка ко ји го во ри стан дард ним 
је зи ком, чак и ка да бу ка оме та раз у ме ва ње; 

• ко му ни ци ра са од ре ђе ном ла ко ћом и спон та но шћу та ко да је 
са свим мо гућ ви сок сте пен раз ме не иде ја са из вор ним го вор ни ком, 
а да при том не до ла зи ни до ка квих тен зи ја.

Неформалниразговор(измеђупријатеља)

• ак тив но уче ству је у не фор мал ној ди ску си ји у по зна том 
окру же њу, ко мен та ри шу ћи и ја сно из ла жу ћи сво је ста во ве, про це
њу ју ћи дру ге пред ло ге, из но се ћи и ре а гу ју ћи на пред ло же на ре
ше ња;

• из ло жи и из ра зи сво ја ми шље ња и да их по сто ја но бра ни 
то ком ди ску си је, при ла жу ћи об ја шње ња, ар гу мен те и ко мен та ре;

• схва ти су шти ну оно га о че му се при ча у ње го вом окру же њу 
о оп штим те ма ма, под усло вом да са го вор ни ци раз го вет но го во ре 
и из бе га ва ју ком пли ко ва не иди о мат ске из ра зе;

• из ра зи ми шље ње о не кој ап стракт ној или кул ту ро ло шкој те
ми као што је филм или му зи ка;

• крат ко ко мен та ри ше не чи је ми шље ње;
• упо ре ђу је и су прот ста вља ал тер на ти ве, рас пра вља ју ћи о то

ме шта тре ба ура ди ти, где тре ба ићи, ко га или шта иза бра ти итд.

Формалнедискусијеисастанци

• пра ти не ку жи ву рас пра ву, ја сно раш чла њу ју ћи ар гу мен те за 
и про тив не ког ста но ви шта;

• из ла же соп стве на ми шље ња и ста во ве о сло же ним пи та њи
ма, са убе дљи вом ар гу мен та ци јом и ре а гу је на исти на чин на ар гу
мен та ци ју дру ге стра не;

• ак тив но уче ству је у раз ли чи тим ти по ви ма фор мал них ди
ску си ја;

• из ра зи, за сту па и бра ни соп стве но ми шље ње, раз ма тра но
ве пред ло ге, из но си хи по те зе и од го ва ра на по ста вље не хи по те зе 
дру ге стра не.

Функционалнасарадња

• по у зда но раз у ме де таљ на упут ства;
• убр за за по че ти по сао по зи ва њем дру го га да му се при дру

жи, да ка же шта ми сли итд;
• пред ста ви у ши ро ким цр та ма не ко пи та ње или про блем, раз

ма тра узро ке и по сле ди це и про це њу је пред но сти и ма не у слу ча ју 
за у зи ма ња раз ли чи тих ми шље ња;

• пра ти оно што се го во ри, али ако се го во ри бр зо и оп шир но, 
по вре ме но има по тре бу да му се по но ве не ки де ло ви или по ја сне 
од ре ђе ни из ра зи;

• об ја сни због че га не што пред ста вља про блем и по том рас
пра вља о на чи ни ма ње го вог раз ре ша ва ња, упо ре ђи ва њем и су
прот ста вља њем од ре ђе них пред ло га.

Разменаинформација

• пре но си ин фор ма ци је на по у здан на чин;
• на пра ви син те зу ин фор ма ци ја и ар гу ме на та из раз ли чи тих 

из во ра и да о то ме под не се из ве штај;
• раз ме њу је са из ве сном си гур но шћу зна ња о уоби ча је ним те

ма ма и те ма ма из под руч је стру ке;

• об ја сни ка ко не што да се ура ди, да ју ћи де таљ на упут ства;
• на пра ви ре зи ме кра ће при че, но вин ског члан ка, из ла га ња, 

ди ску си је, ин тер вјуа или не ког до ку мен тар ног фил ма и из не се 
сво је ми шље ње. 

Интервјуисатиибитиинтервјуисан

• пре у зме ини ци ја ти ву у раз го во ру, про ши ру ју ћи и раз ра ђу
ју ћи иде је, без зна чај ни је по мо ћи или под сти ца ја од стра не са го
вор ни ка;

• теч но во ди ин тер вју, да спон та но из бег не од го во ре на уна
пред при пре мље на пи та ња и да се фо ку си ра на ин те ре сант не од
го во ре;

• во ди уна пред при пре мљен раз го вор, про ве ри и по твр ди ин
фо р ма ци је, иако му је по не кад нео п ход но по но ви ти оно што је ре
че но, ка да са го вор ник го во ри су ви ше бр зо или оп шир но.

ПИСАЊЕ

Уче ник тре ба да:

1.Теме

• на пи ше јед но став не есе је о те ма ма од оп штег ин те ре са;
• пи ше ја сно струк ту ри са не тек сто ве из обла сти лич ног ин

те ре со ва ња и ак ту ел них де ша ва ња у ве зи са ра зно вр сним те ма ма 
(кул тур ни до га ђа ји, спорт, еко ло ги ја, са вре ме не тех но ло ги је, здра
вље и слич но);

• ја сно ис ти че сво је ста во ве и обра зла же ми шље ње у ве зи са 
те ма ма и про бле ми ма са вре ме ног дру штва, као и у ве зи са про чи
та ном при чом, но вин ским члан ком, фил мом и слич но.

2.Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше фор мал не и не фор мал не тек сто ве (до 120 ре чи);
• па ра фра зи ра и ре зи ми ра тек сто ве о те ма ма у ве зи са сва ко

днев ним жи во том, ра зо но дом, пу то ва њи ма, ак ту ел ним де ша ва њи ма 
из свог до ме на ин те ре со ва ња и про бле ми ма са вре ме ног дру штва;

• у ста њу је да на пра ви по у здан ре зи ме на осно ву објек тив
не ба зе по да та ка о бли ским те ма ма из свог под руч ја, сва ко днев них 
или не ких дру гих ак тив но сти, о то ме да на пи ше из ве штај и из не се 
соп стве но ми шље ње;

• мо же да во ди пре пи ску о лич ним ства ри ма, де ша ва њи ма, 
до но се ћи соп стве ни суд о не ким ап стракт ним са др жа ји ма или кул
тур ним де ша ва њи ма.

3.Лексикаикомуникативнефункције

• ис ка зу је до бро вла да ње лек си ком из раз ли чи тих до ме на 
(при ват но, јав но и обра зов но) те је та ко у ста њу је да из ра зи сло же
ни је ми сли и иде је без гре ша ка ко је би оме та ле раз у ме ва ње;

• пи ше на те ме у ве зи са са др жа ји ма од ре ђе них школ ских 
пред ме та ко ји су у ве зи са ин те ре со ва њи ма уче ни ка;

• мо же да се слу жи струч ним тер ми ни ма из од ре ђе не обла сти 
ко ја је пред мет уче ни ко вог ин те ре со ва ња (нпр. исто ри ја, ге о гра фи
ја, ли ков на кул ту ра и слич но);

• мо же да опи су је сво је ути ске упо тре бља ва ју ћи од го ва ра ју ће 
из ра зе, опи су је ак тив но сти из про шло сти и лич но ис ку ство;

• мо же да опи ше рад њу књи ге или фил ма и да опи ше сво је ре
ак ци је; мо же да обра зло жи ми шље ње, пла но ве и де ло ва ње;

• у ста њу је да опи ше сно ве и ам би ци је.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• у окви ру по ља свог ин те ре со ва ња, зна ња и ис ку ства, пре
по зна је и раз у ме слич но сти и раз ли ке у по гле ду кул тур них и сва
ко днев них на ви ка (вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја), оби ча ја, 
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мен та ли те та и ин сти ту ци ја ко је по сто је из ме ђу на ше зе мље и зе ма
ља чи ји је зик учи;

• пре по зна је и раз у ме нај че шће при сут не кул тур не мо де ле 
сва ко днев ног жи во та зе мље и зе ма ља чи ји је зик учи.

Комуникацијаподоменима,стиловимаирегистрима

• пре по зна је, раз у ме и на аде ква тан на чин ко ри сти основ не 
функ ци о нал не и со ци о лин гви стич ке сти ло ве и ре ги стре у усме ној 
и пи са ној ко му ни ка ци ји;

• ко ри сти све до сад на ве де не стра те ги је раз во ја ко му ни ка тив
них ком пе тен ци ја у ци љу ус по ста вља ња и одр жа ва ња ко му ни ка ци
је у да том со ци о кул тур ном кон тек сту на је зи ку ко ји учи.

Решавањеконфликтнихситуацијаипревазилажење
стереотипа

• успе шно се сна ла зи у по вр шним/основ ним ко му ни ка тив ним 
си ту а ци ја ма са осо ба ма из дру гог кул тур ног ми љеа ба зи ра ним на 
кул тур ним и со ци јал ним сте ре о ти пи ма.

Интеркултурназнањаиактивности

• по се ду је основ на зна ња о кул ту ри за јед ни це или за јед ни ца 
чи ји је зик учи (књижeвност, му зи ка, филм, по зо ри ште, сли кар ство);

• гра ди соп стве ни иден ти тет као ин тер кул тур на лич ност, ја ча
ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо соб
ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни кул
тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња;

• пре по зна је, по зи тив но вред ну је и раз у ме раз ли чи тост кул
тур ног кон тек ста го вор них за јед ни ца је зи ка ко ји учи.

МЕДИЈАЦИЈА

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, у не фор мал ним си ту а ци ја
ма, са жи ма ју ћи и де лом пре во де ћи, уче ник тре ба да:

Усменамедијација

• пре при ча ва са др жај кра ћег аутен тич ног тек ста аудио или 
ви зу ел ног за пи са и кра ће ин тер ак ци је на Л2;

• са жи ма са др жај кра ћег аутен тич ног пи са ног или усме ног 
тек ста са Л2 на Л1 и са Л1 на Л2, при ла го ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си по ру ке на Л2 или на Л1 (на осно ву до би је
них ин фор ма ци ја на су прот ном је зи ку, до да ју ћи, по по тре би, об ја
шње ња и оба ве ште ња);

• ко ри сти од го ва ра ју ћи ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва
зи ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју – на при мер, пре во ди или пре но
си са др жај уз упо тре бу си но ни ма, па ра фра за, опи сних кон струк
ци ја и сл.;

• ко ри сти реч ни ке, јед но је зич не и дво је зич не, за пи са но пре
но ше ње по ру ка;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти ра ди што успе шни
јег пре во ђе ња са Л2 на Л1 кра ћих аутен тич них тек сто ва и са Л1 на 
Л2 кра ћих адап ти ра них тек сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли
те ра ту ре и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИПОЈЕЗИЦИМА

Енглескијезик

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1. Реченица

а)Простареченица
– Об ли ци ко ји има ју функ ци ју из ја ве (Ihavebeenstudyingfor

twohours.) 
– Об ли ци ко ји има ју функ ци ју пи та ња (Youpromise?)

– Об ли ци ко ји има ју функ ци ју на ред бе (Goaway.)
– Об ли ци ко ји има ју функ ци ју ус кли ка (Whataday!)
б)Сложенареченица
а) но ми нал не кла у зе
б) ре ла тив не кла у зе – ре стрик тив не (и кон такт не)
– не ре стрик тив не
в) адвер би јал не кла у зе – за на чин и по ре ђе ње
– за ме сто
– за вре ме
– на мер не
– узроч не
г) по год бе не ре че ни це
– об на вља ње и утвр ђи ва ње об ра ђе них ти по ва по год бе них ре

че ни ца и про ши ри ва ње но вим об ли ци ма
– ме ша ни ти по ви по год бе них ре че ни ца
д) кон це сив не кла у зе са furthermore,however,despiteитд.
ђ) ин ди рект ни го вор
– про ши ри ти ли сту увод них гла го ла и об ра ди ти при ме ре код 

ко јих не ма про ме не вре ме на у спо ред ној ре че ни ци

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан

а) Од ре ђе ни члан у при ло шким фра за ма, са при ло шким су
пер ла ти вом,

ком па ра ти вом про пор ци је, ис пред име на згра да, ин сти ту ци ја
б) Од ре ђе ни ге не рич ки члан уз при дев да озна чи на ци ју
в) Нул ти члан у па ра лел ним струк ту ра ма handinhand,cheek

tocheek и др.

2.Именице

а) Мно жи на име ни ца
– плу ра лиа тан тум scissors,trousers
– ре ла тив ни плу ра лиа тан тум об ли ци arms,goods,glasses,je

ans и др.
– син кре ти зам јед ни не и мно жи не means,series,species
– не бро ји ве име ни це у функ ци ји бро ји вих
б) Збир не име ни це
– са гла го лом у мно жи ни (people,cattle,police и др.) 
– са гла го лом у јед ни ни и мно жи ни (family,team и др.)
 – име ни це ко је има ју две мно жи не (index–indexes/indices)
в) Емо тив ни род име ни ца (ship,car и др.)
г) Мно жи на не бро ји вих име ни ца
– гра див них (Therewerecheesesofallkindsforsale…)
– ап стракт них (Allthesistersweregreatbeauties...)
д) Ге ни тив 
– ква ли та тив ни – ге ни тив по ре кла
– кла си фи ка тив ни
ђ) кон вер зи ја 
име ни ца/гла гол и обрат но (record...)

3.Заменичкиоблици

За ме ни це
– Без лич на упо тре ба лич них за ме ни ца мно жи не (we,you,they) 
– Оп шта лич на за ме ни ца ONE
– Нео д ре ђе не за ме ни це (some,somebody,someone,something;

any,anybody,anyone,anything)
– the sa me: ана фо рич на упо тре ба (HewentoutandIdidthesame.)
– SO као обје кат гла го ла hope,believe,think,suppose и др.
– IT и WHAT за на гла ша ва ње

4.Придеви/адјективали

а) Ком па ра тив јед на ко сти и ком па ра тив не јед на ко сти
as+adjective+as;notso/as+adjective+as
б) Ком па ра тив јед на ко сти у из ра зи ма
asthinasarail,asdryasaboneи др.
в) Ап со лут ни су пер ла тив
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г) Пар ти ци пи
– као адјек ти ва ли
– у но ми нал ној функ ци ји

5.Бројеви

Озна ча ва ње ну ле у раз ли чи тим кон тек сти ма:
– у арит ме ти ци: nought/nought,zero
– у спор ту: nil/nothing;love у те ни су
– О (у бро је ви ма те ле фо на, со ба и др.)

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи

а) Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
а) The Past Per fect Con ti nu o us Ten se (P) In 1920 he had been 

wri ting for ten years.
б) The Fu tu re Per fect Ten se
в) The Fu tu re Per fect Con ti nu o us Ten se 
г) Мо дал ни гла го ли 
– об но ви ти мо дал не гла го ле са ин фи ни ти вом пре зен та и пер

фек та
– sho uld – иди о мат ске упо тре бе 
– спе ци јал не упо тре бе shall, sho uld и will, wo uld (They shall

notpass.Sheadvisedthatweshouldkeepthegatelocked.AnEnglis
hmanwillusuallyshowyouthewayinthestreet.)

д) Кон струк ци је са WO ULD/USED TO за из ра жа ва ње рад ње 
ко ја се по на вља ла у про шло сти

ђ) спе ци јал не упо тре бе гла го ла be и have (He is to stay here
tillwereturn.Sheistobemarriednextmonth.Hehadhisfruitstolen
beforehehadachancetopickit.I’llhaveyoudrivinginthreedays.)

е) кон јунк тив са да шњи (LonglivetheQueen.Godblessyou…)
ж) об но ви ти и про ши ри ти упо тре бе ак тив них и па сив них об

ли ка ге рун да, пар ти ци па и ин фи ни ти ва
– ге рунд са при свој ним об ли ци ма (Excusemybeinglate...)
з) Causativehave/get

2.Прилози

– про ши ри ти ли сту при ло га ин тен зи фи ка то ри ма utterly,abso
lutely,extremely итд.

IV. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

а)грађењеречи
– гра ђе ње име ни ца по мо ћу пре фик са: co, in, dis, un, re,

over,under
– гра ђе ње име ни ца по мо ћу су фик са: ation,ness,ship,dom,

ment
– гра ђе ње при де ва по мо ћу су фик са: less,ful,ive,able,ish,y
– ком по зи ци ја као про цес гра ђе ња сло же ни ца: motorcycle
б)двочланиглаголи
в)идиомиифразеологизми

V. ФО НО ЛО ГИ ЈА

– По ме ра ње ак цен та при про ме ни вр сте ре чи 
– Ин то на ци ја из јав них и упит них ре че ни ца

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње реч ни ка си но ни ма, реч ни ка из го во ра

Немачкијезик

Синтаксичкеструктуре

Но ми нал не фра зе са име ни цом као је згром и за ви сним еле
мен ти ма (чла ном, за ме ни цом, при де вом, име ни цом у ге ни ти ву или 
с пред ло гом); рас по ред еле ме на та уну тар те фра зе:

meineälterenBrüder,welcherunangenehemeZufall,altesBrot,
das gekochte Ei, derWagen unseres Direktors, die Fahrt durch den
Tunnel,derBesuchbeidir.

За ме нич ке фра зе са са мо стал но упо тре бље ном за ме ни цом 
као је згром (лич не за ме ни це, jemand,niemand,nicht,etwas):

er alsDirektor, jemand von euch, du in der letzetenBank, nie
mandausВarajevo,etwasNeues,nichtsGutes).

Пар ти цип ске фра зе атри бут ска и адвер би јал на функ ци ја, рас
по ред за ви сних еле ме на та; екви ва лен ти у срп ском је зи ку:

VondenKindernverlassen,mussteMarthaallesselbsterledigen.
DievonihmgestellteFrage.Lautstöhnend,machtesiedieAugenauf;
daslachendeMädchen.

Ин фи ни тив ске ре че ни це у функ ци ји атри бу та и објек та; рас
по ред за ви сних еле ме на та уну тар њих и екви ва лен ти у срп ском:

dieGelegenheit,mitihmzureden.Erversucht,dieKlingelzuerre
ichen.Siebehauptet,mitihremMannniedarübergesprochenzuhaben.

Кон јук тив I и I I за не у прав ни го вор (ре про дук тив но)
– за исто вре ме ност (Siebehauptet,dasssiesichbesserfühle.)
– за рад њу ко ја се де си ла пре тре нут ка го во ра (Ersagt,erhabe

dasTelefonnichtgehört.)
– за рад њу ко ја се од и гра ва по сле тре нут ка го во ра (Sie ver

sprechen,siewürdenunsbaldbesuchen.)
– за им пе ра тив (sollen/mögen+Inf.)
Ком па ра тив не ире ал не ре че ни це: alsob,alswenn,wiewenn,са 

из о ста вља њем дру гог де ла ве зни ка:
Siesiehtaus,alsobsiedieganzeNachtnichtgeschlafenhätte.

Siesiehtaus,alshättesiedieganzeNachtnichtgeschlafen.Ertutso,
alsoberalleswüsste.

Ка зи ва ње мол би, зах те ва, пре по ру ке и упут ста ва по мо ћу кон
јунк ти ва:

WürdenSiesoliebseinund...MöchtenSiemirdenZuckerreic
hen!Mannehme3xtäglichjeeineTablette.

Мо дал ни гла го ли у функ ци ји из но ше ња су да и про це не исти
ни то сти ту ђих из ја ва и тврд њи

Dukannstdasnichtgewesensein.Siesollsehrreichsein.Und
Siewollendasgesehenhaben!Dasdürfewahrsein.

Лексикологија

Стра не ре чи и ин тер на ци о на ли зми; род и про ме на; раз ли ке у 
зна че њу не ких ин тер на циона ли за ма у не мач ком и срп ском је зи ку:

Stadion, Party, Job, Chemie, Professor, Akademie, Akademiker,
absolvieren

Скра ће ни це; род и про ме на: ABS,DDR,LKW,PKW,Foto,Lok,
Labor

Ортографија

Пи са ње стра них ре чи и сте пен њи хо ве ор то граф ске аси ми ла
ци је.

Büro,Cafe,Kaffee,Boiler,campen,flirten,Friseur/Frisör.

Лексикографија

Спе ци ја ли зо ва ни реч ни ци; реч ник из го во ра, реч ник у сли
ка ма, пра во пи сни реч ник, ети мо ло шки реч ник, реч ник си но ни ма, 
фра зе о ло шки реч ник.

Рускијезик

Именице

Име ни це оп штег ро да. Plu ra lia i sin gu la ria tan tum. Род скра ће
ни ца. На ши и стра ни по зна ти ји ге о граф ски на зи ви са спе ци фич но
сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни. Име ни це ко је озна ча ва ју ма те ри ју. 
На зи ви пред став ни ка на ци о нал них и те ри то ри јал них гру па (твор
ба, му шки и жен ски род, но ми на тив, и ге ни тив мно жи не). Име ни
це при дев ског по ре кла. Пре глед на ста ва ка у ге ни ти ву име ни ца plu
ra lia tan tum. Ак це нат име ни ца.

Заменице

Нео д ре ђе не за ме ни це са то,нибудь,либо,кое. По врат на за
ме ни ца уз гла го ле. Упо тре ба за ме ни це свой. За ме ни ца сей.
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Придеви

При свој ни при де ви ти па медвежий. Раз ли ка у упо тре би про
стог и сло же ног ком па ра ти ва и су пер ла ти ва. Да ље уоча ва ње раз ли
ка у рек ци ји при де ва из ме ђу ру ског и срп ског је зи ка.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја про ме не основ них бро је ва и њи хо ва упо тре
ба. Бро је ви полтора и полтораста. Сло же ни це са пол.

Глаголи

Гла го ли са зна че њем оба ви да. Не пар ни гла го ли. Гла го ли кре
та ња са пре фик си ма. Раз ли чи та зна че ња гла гол ских об ли ка на ся. 
Им пе ра тив тре ћег ли ца јед ни не, пр вог и тре ћег ли ца мно жи не. Им
пе ра тив дру гог ли ца јед ни не и мно жи не гла го ла ти па пить,петь,
лечь,есть.Пре фик си са вре мен ским зна че њем по чет ка, по на вља
ња и за вр шет ка рад ње. Ак це нат.

Прилози

Гра ђе ње при ло га од дру гих вр ста ре чи.

Узвици

Нај че шћи уз ви ци и њи хо ва функ ци ја.

Реченичнимодели

Ре че нич не мо де ле уве де не у на ста ву то ком прет ход них раз
ре да об но ви ти и си сте ма ти зо ва ти та ко да се уче ни ци до ве ду до ја
сног са зна ња

а) да се исти сми сао/зна че ње/од нос у ру ском је зи ку мо же ис
ка за ти сред стви ма раз ли чи тог ни воа (реч ју, син таг мом, по лу пре ди
ка тив ном кон струк ци јом, ре че ни цом)

б) да се исти сми сао че сто у ру ском и срп ском је зи ку ис ка зу је 
на раз ли чи те на чи не. Обра ћа ти по себ ну па жњу на сле де ће ре че
нич не ти по ве:

Једночлане реченице: уоп ште нолич не, без лич не, ин фи ни
тив не.

Упитне реченице:Спе ци фич но сти у из ра жа ва њу пи та ња у 
ру ском је зи ку. Ин то на ци ја упит них ре че ни ца.

Одричнереченице: Спе ци фич но сти у из ра жа ва њу не га ци је 
у ру ском је зи ку.

Партиципскеконструкције: Пре тва ра ње па сив не у ак тив ну 
кон струк ци ју и обр ну то. Пре тва ра ње пар ти цип ских кон струк ци ја 
у сло же не ре че ни це и обр ну то.

Сложене реченице: Да љи рад на усва ја њу за ви сносло же
них ре че ни ца са сло же ним ве зни ци ма (вследствиетого,всвязи
стем...).

Лексикологија

Да љи рад на усва ја њу си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма, па ро ни
ма, ме ђу је зич ке хо мо ни ми је и па ро ни ми је. Вр сте фра зе о ло ги за ма.

Лексикографија

Син таг мат ски реч ник, реч ник си но ни ма, ор то граф ски реч
ник, фра зе о ло шки реч ник.

Францускијезик

Напомена: На кра ју тре ћег раз ре да фи ло ло шке гим на зи је 
оче ку је се да ће уче ни ци, ка да су у пи та њу про дук тив не је зич ке 
ак тив но сти, сте ћи ни во Б1+ Заједничкогевропскогоквиразаживе
језике; ка да је реч о ре цеп тив ним је зич ким ак тив но сти ма, оче ки ва
ни ни во је Б2. Гра ма тич ки са др жа ји ко ји сле де по кри ва ју, сто га, ка
ко еле мен те ко је уче ни ци тре ба да са вла да ју на ни воу раз у ме ва ња 
та ко и оне ко је тре ба да са вла да ју на ни воу из ра жа ва ња. 

Именичкагрупа

• Упо тре ба чла на и за ме ни це у спе ци фич ним по се сив ним 
обр ти ма: j’aimalaugenou, levinmemonteàlatête. 

• Бро је ви: раз лом ци.
• Пра ве нео д ре ђе не за ме ни це. 
• Сло же не упит не за ме ни це lequel, laquelle итд. 
• Де мон стра ти ви làи ci: cesoirlà, cettefoisci.
• При де ви ис пред и иза име ни це: unejoliepetiterobenoire.
• Екс пан зи ја име нич ке гру пе

Глаголскагрупа

• Основ не вред но сти и упо тре бе на чи на, вре ме на и пе ри фра
стич них кон струк ци ја са вла да них у прет ход ним раз ре ди ма. 

• Пе ри фра стич не кон струк ци је са по моћ ним гла го лом у им
пер фек ту: j’allais partir, il venait d’arriver, nous étions en train de
fairenosbagages…

• Си сте ма ти за ци ја: сла га ње пар ти ци па.
• Си стем про шлих вре ме на у на ра ци ји, по себ но опо зи ци ја 

пер фе кат / им пер фе кат.
• Аорист гла го ла пр ве гру пе (ре цеп тив но).
• Ре цеп тив но: аорист нај фре квент ни јих гла го ла, укљу чу ју ћи 

и не пра вил не avoir, être, aller, venir, dire,faire.
• Гла гол ске кон струк ци је са sembler, avoirl‘air, devenir + при дев.
• Им пе ра тив са ин фи ни ти вом: laissemoiparler!
• Про но ми нал ни гла го ли са па сив ном вред но шћу.

Предлози

• Пред ло зи у из ра зи ма: àl’envers, àmoitié, àpeine, àpremière
vue, àprésent; debonneheure, debonne / mauvaisehumeur, denosjo
urs, derien; enattendant, enavance / retard, enconclusion, enrésumé, 
enpersonne; jusqu’aubout; parchance, parhasard, parmoment; pour
rien; sanscesse, sanscoeur; souslechoc. 

Прилози

• Ме сто при ло га упо тре бље них са про стим и са сло же ним 
вре ме ни ма: beaucoup, bien, déjà, encore, enfin, mieux, peutêtre, sou
vent, vite; при ло зи на –ment.

• При де ви упо тре бље ни као при ло зи: bas, bon, cher, fort, lourd.

Модалитетииформереченице

• Па сив без из ра же ног аген са; са аген сом уве де ним пред ло
гом par; са аген сом уве де ним пред ло гом de.

• По зи ци о но на гла ша ва ње ди рект ног и ин ди рект ног објек та.

Сложенереченице

• Ин фи ни тив не ре че ни це.
• Узроч не ре че ни це са ве зни ком comme; пред ло жне кон струк

ци је: àcausede, grâceà, enraisonde. 
• По сле дич не ре че ни це са ве зни ци ма si / tellement… que, si

bien…que; по сле дич не кон струк ци је са ин фи ни ти вом: réussir/ ar
river / parvenirà …, apprendreà…. 

• Опо зи тив не ре че ни це са ве зни ком alorsque; из раз avoirbe
au+ ин фи ни тив. 

• Кон це сив на хи по те за са ве зни ком mêmesi.
• Фи нал не ре че ни це са ве зни ци ма depeur / crainteque (пра ће

но екс пел тив ним ne ) и demanière / façonque(+ су бјунк тив). 
• Ре стрик тив не ре че ни це са ве зни ком sauf/ exceptéque (+ ин

ди ка тив); ре стрик ци ја са comme.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

Учениктребада:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су, укљу чу ју ћи и сло же ни ја упут ства у ве зи са 
за да ци ма, про јек ти ма, ис пи ти ма и дру го.
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Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста, 
на при мер ре пор та же (при бли жног тра ја ња до 10 ми ну та), по ста ви 
хи по те зе у ве зи са:

– те ма ма и са др жа јем, усме ра ва ју ћи па жњу на ре ле вант не је
зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин то на ци ју, го вор те ла 
и др.); 

– струк ту ром из ла га ња;
– екс пли цит но ис ка за ним ста во ви ма;
– не ким им пли цит ним по ру ка ма.

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог слу ша ња:
– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 

вр сту, са др жај и ис ка за не ста во ве;
– раз у ме све бит не еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви

сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• без при пре ме пра ти ду жа из ла га ња о ра зно вр сним те ма ма, 
укљу чу ју ћи и струч не (је зик, књи жев ност, кул ту ра и сл.) у ко ји ма 
се ко ри сти стан дард ни је зик.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме ду же ин фор ма тив не ра диј ске и те ле ви зиј ске еми си је 
о ра зно вр сним те ма ма у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни го вор;

• пра ти раз ли чи те те ле ви зиј ске еми си је ин фор ма тив ног ка рак
те ра (до ку мен тар ни при ло зи, ин тер вјуи, ди ску си је и де ба те, ре пор
та же) у ко ји ма се об ра ђу ју ак ту ел не те ме, укљу чу ју ћи и струч не;

• под усло вом да је го вор стан дар дан, раз у ме оп шти са др жај и 
бит не по је ди но сти ду жих (до 30 ми ну та) ра дио еми си ја и пре зен
та ци ја на ин тер не ту о те ма ма од дру штве ног зна ча ја (из обла сти 
по ли ти ке, кул ту ре, спор та, еко ло ги је и сл.).

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и раз ли чи те дру ге те ле ви зиј ске еми
си је у ко ји ма се об ра ђу ју ра зно вр сне те ме;

• слу ша књи жев не и умет нич ке тек сто ве и по ве зу ју ћи зна ња 
сте че на у на ста ви ма тер њег је зи ка и књи жев но сти ана ли зи ра њи
хо ва ре ле вант на свој ства;

• раз у ме те му и ве ћи ну де ло ва пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме спон та ну ин тер ак ци ју из вор них го вор ни ка у ве зи са 
ра зно вр сним те ма ма уз оте жа ва ју ће окол но сти при род не ко му ни
ка ци је (бу ка, шу мо ви итд.);

• раз у ме ра зно вр сна и сло же ни ја упут ства за упо тре бу од ре
ђе них сред ста ва, пред ме та или апа ра та уз ма ње при су ство струч
них еле ме на та.

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма и њи хо вом зна че њу;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма са мо стал но тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИТАЊЕ

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• оства ру је го то во пот пу ну ауто но ми ју у чи та њу, при ла го ђа
ва ју ћи стил, фор му, на чин и бр зи ну чи та ња тек сту ал ној вр сти и 
при ро ди тек ста, има ју ћи у ви ду ње гов из вор и циљ/свр ху чи та ња. 

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме оп шти сми сао и нај ве ћи број сит ни јих де та ља оп
шир них и сло же них тек сто ва, без об зи ра на то да ли спа да ју у до
мен ње го вих ин те ре со ва ња и ком пе тен ци ја, уз ко ри шће ње по моћ
них сред ста ва и при руч ни ка у ци љу ту ма че ња ни ско фре квент них 
или функ ци о нал но сти ли стич ки спе ци фич них еле ме на та; 

• раз у ме од ре ђе не стил ске ни јан се, као и ре ле вант на им пли
цит на и екс пли цит на зна че ња про чи та ног тек ста. 

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме све вр сте ко ре спон ден ци је, углав ном без по мо ћи 
реч ни ка; 

• раз у ме све вр сте ин фор ма тив них тек сто ва, углав ном без по
мо ћи реч ни ка;

• раз у ме раз ли чи те ни вое ар гу мен та ци је и из но ше ња ста во ва. 

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• раз у ме до нај сит ни јих де та ља ши рок спек тар тек сто ва ко ји 
се сре ћу у сва ко днев ном жи во ту и пре по зна је ни јан се у зна че њи
ма у окви ру од ре ђе них ста во ва и раз ми шља ња, без об зи ра на ни во 
екс пли цит но сти. 

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме до нај сит ни јих де та ља раз ли чи те вр сте тек сто ва из 
обла сти фи ло ло шких на у ка; 

• раз у ме екс пли цит но и им пли цит но ис ка за не ста во ве, ми
шље ња, на ме ре ауто ра струч них тек сто ва лин гви стич ке и књи жев
но те о риј ске про бле ма ти ке. 

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме оп шти са др жај и ве ћи ну по је ди но сти књи жев них 
тек сто ва свих жан ро ва. 

ГОВОР

Уче ник тре ба да:

Монолошкоизлагање:

Описивање

• на ис цр пан на чин из ла же или опи су је не ку те му из ши ро ког 
де ло кру га по зна ва ња у ве зи са соп стве ним по љем ин те ре со ва ња.

Аргументовање

• на ме то ди чан на чин из но си ар гу мен те уз ис ти ца ње зна чај
них еле ме на та и ка рак те ри стич них де та ља;

• из но си ја сну, ло гич ну и по ве за ну ар гу мен та ци ју, раз ви ја ју
ћи и по твр ђу ју ћи сво је ста во ве до дат ном ар гу мен та ци јом и ода бра
ним при ме ри ма;

• об ја сни не ко ста но ви ште о од ре ђе ном про бле му из но се ћи 
пред но сти и ма не раз ли чи тих оп ци ја.

Излагањепредпубликом

• на ја сан на чин из ла же при пре мље но пре да ва ње, на во де
ћи раз ло ге за или про тив не ког по себ ног ста но ви шта и из но се ћи 
пред но сти и ма не раз ли чи тих оп ци ја.

Интеракција

Уче ник тре ба да:
• ко му ни ци ра са од ре ђе ном ла ко ћом и спон та но шћу, та ко да 

је са свим мо гућ ви сок сте пен раз ме не иде ја са из вор ним го вор ни
ком, а да при том не до ла зи ни до ка квих тен зи ја; 

• ис так не соп стве но ис ку ство и по зна ва ње ства ри, из ла же и 
по сто ја но бра ни сво је ми шље ње, уз из но ше ње ар гу ме на та и об ја
шње ња;



10. јануар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 1 – Страна 77

• са из ве сном си гур но шћу ко му ни ци ра о уоби ча је ним и бли
ским те ма ма или не ким дру гим са др жа ји ма из свог под руч ја и до
ме на ин те ре со ва ња;

• раз ме њу је, про ве ра ва и по твр ђу је ин фо р ма ци је, у не та ко 
уоби ча је ним си ту а ци ја ма и об ја шња ва у че му је про блем; 

• го во ри о те ма ма ап стракт не или кул ту ро ло шке са др жи не 
као што су књи ге, фил мо ви, му зи ка итд.

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме го то во до нај сит ни јих де та ља из ра жа ва ње на стан
дард ном је зи ку, чак и у буч ни јој ат мос фе ри.

Вођењеконверзације

• сеукљу чу је и ак тив но уче ству је у ве ћи ни раз го во ра од ре ђе
ног тра ја ња о оп штим те ма ма, чак и у буч ни јој ат мос фе ри;

• одр жа ва озби љан и при ме рен ни во раз го во ра са из вор ним 
го вор ни ци ма, та ко да са го вор ник има ути сак да пред со бом има 
из вор ног го вор ни ка;

• из ра зи емо ци је раз ли чи те ја чи не и на гла си оно што је за ње
га бит но у не ком ис ку ству или до га ђа ју.

Неформалниразговор(измеђупријатеља)

• уче ству је у не кој не фор мал ној ди ску си ји у по зна том окру
же њу, ко мен та ри ше, ја сно из ла жу ћи сво је ста во ве, про це њу ју ћи 
дру ге пред ло ге, из но се ћи и ре а гу ју ћи на пред ло же на ре ше ња и ко
мен та ри шу ћи ми шље ње дру гих;

• из ло жи и из ра зи сво ја ми шље ња и да их по сто ја но бра ни 
то ком ди ску си је, при ла жу ћи об ја шње ња, ар гу мен те и ко мен та ре;

• из ра зи ми шље ње о не кој ап стракт ној или кул ту ро ло шкој те
ми као што је филм или му зи ка; 

• упо ре ђу је и су прот ста вља ал тер на ти ве, рас пра вља ју ћи о то
ме шта тре ба ура ди ти, где тре ба ићи, ко га или шта иза бра ти итд.

Формалнакомуникација

• пра ти не ку жи ву рас пра ву, ја сно раш чла њу ју ћи ар гу мен те за 
и про тив не ког ста но ви шта;

• из ла же соп стве на ми шље ња и ста во ве о сло же ним пи та њи
ма, с убе дљи вом ар гу мен та ци јом и ре а гу је на исти на чин на ар гу
мен та ци ју дру ге стра не;

• ак тив но да уче ству је у уоби ча је ним или не ким дру гим ти по
ви ма фор мал них ди ску си ја;

• из ра зи, за сту па и бра ни соп стве но ми шље ње, раз ма тра но
ве пред ло ге, из но си хи по те зе и од го ва ра на по ста вље не хи по те зе 
дру ге стра не.

Функционалнасарадња

• пред ста ви у ши ро ким цр та ма не ко пи та ње или про блем, раз
ма тра узро ке и по сле ди це и про це њу је пред но сти и ма не у слу ча ју 
за у зи ма ња раз ли чи тих при сту па;

• пра ти оно што се го во ри, али ако се го во ри бр зо и оп шир но, 
по вре ме но има по тре бу да му се по но ве не ки де ло ви или по ја сне 
од ре ђе ни из ра зи;

• об ја сни због че га не што пред ста вља про блем и по том да 
рас пра вља о на чи ни ма ње го вог раз ре ша ва ња, упо ре ђи ва њем и су
прот ста вља њем од ре ђе них пред ло га.

Разменаинформација

• пре но си ин фор ма ци је на по у за дан и пот пун на чин;
• опи ше не ки по сту пак на ја сан и све о бу хва тан на чин;
• на пра ви син те зу ин фор ма ци ја и ар гу ме на та из раз ли чи тих 

из во ра и да о то ме под не се из ве штај;
• раз ме њу је са из ве сном си гур но шћу ве ли ки број чи ње нич

них зна ња о уоби ча је ним или дру гим те ма ма ве за ним за ње го во 
под руч је де ло ва ње;

• об ја сни ка ко не што да се ура ди, да ју ћи де таљ на упут ства;
• на пра ви ре зи ме кра ће при че, но вин ског члан ка, из ла га ња, 

ди ску си је, ин тер вјуа или не ког до ку мен тар ног фил ма, из не се сво је 
ми шље ње и до пу ни из ла га ње евен ту ал ним до дат ним по ја шње њи ма.

Интервјуисање

• узме ини ци ја ти ву у раз го во ру, про ши ру ју ћи и раз ра ђу ју ћи 
иде је, без зна чај ни је по мо ћи или под сти ца ја од стра не са го вор ни ка;

• пру жи тра же на кон крет на оба ве ште ња то ком не ког раз го во
ра или кон сул та ци је, али са огра ни че ном мо гућ но шћу у из но ше њу 
де та ља (нпр. опи са ти симп то ме бо ле сти ле ка ру);

• во ди уна пред при пре мљен раз го вор, про ве ри и по твр ди ин
фо р ма ци је, иако му је по не кад нео п ход но по но ви ти оно што је ре
че но, ка да са го вор ник го во ри су ви ше бр зо или оп шир но;

• упо ре ђу је и су прот ста вља ал тер на ти ве, рас пра вља ју ћи о то
ме шта тре ба ура ди ти, где тре ба ићи, ко га или шта иза бра ти итд.

ПИСАЊЕ

Уче ник тре ба да:

1.Tеме

• на пи ше есе је о ра зно вр сним те ма ма, као и у ве зи са спе
ци фич ним те ма ма не је зич ких пред ме та ко ји су пред мет уче ни ко
вог ин те ре со ва ња (исто ри ја, ге о гра фи ја и сл.) по шту ју ћи пра ви ла 
струк ту ре тек ста;

• пи ше ја сно, пре глед но и ра зу мљи во есе је или из ве шта је из 
обла сти ак ту ел них де ша ва ња у ве зи са ра зно вр сним те ма ма ( кул
тур ни до га ђа ји, спорт, еко ло ги ја, са вре ме не тех но ло ги је, здра вље, 
и слич но);

• пи ше о но во сти ма, соп стве ним ста во ви ма и при ла го ђа ва 
стил пи са ња дру ги ма;

• у пи са ним из ла га њи ма мо же ја сно и пре ци зно да из ра зи сво
је ми шље ње о ак ту ле ним те ма ма из обла сти кул ту ре, спор та, еко
ло ги је и струч ног до ме на;

• на пи ше кри тич ки осврт или из ве штај, ме то дич но гра де ћи 
ар гу мен та ци ју, на гла ша ва ју ћи ва жни је де ло ве или бит не де та ље;

• пи ше емо тив но ин то ни ра не фор ме, на гла ша ва ју ћи са др жа је, 
ко мен та ри шу ћи ве сти и ста во ве са го вор ни ка.

2.Текстуалневрстеидужинатекста

• пишe фор мал не и не фор мал не тек сто ве (до 200 ре чи);
• во ди бе ле шке на осно ву ко јих је у ста њу да ре зи ми ра и ар гу

мен та тив но пред ста ви пре да ва ње, ра дио и ТВ еми си ју, про чи та ну 
при чу, но вин ски чла нак и слич но;

• па ра фра зи ра о те ма ма у ве зи са сва ко днев ним жи во том, ра
зо но дом, пу то ва њи ма, ак ту ел ним де ша ва њи ма из свог до ме на ин
те ре со ва ња, као и из јав ног и струч ног до ме на;

• на пи ше есе је и пре зен та ци је о те ма ма од оп штег ин те ре са 
и у ве зи са са др жа јем раз ли чи тих школ ских пред ме та (исто ри ја, 
ли ков на кул ту ра и слич но), по шту ју ћи пра ви ла упо тре бе и ор га ни
за ци је стра ни це тек ста;

• на пра ви по у здан ре зи ме на осно ву објек тив не ба зе по да та ка 
о бли ским те ма ма из свог под руч ја, сва ко днев них или не ких дру
гих ак тив но сти, о то ме да на пи ше из ве штај и из не се соп стве но ми
шље ње;

• на пи ше есеј или из ве штај ар гу мен то ва ним при сту пом, за ла
жу ћи се за од ре ђе но ста но ви ште и из но се ћи пред но сти и не до стат
ке мо гу ћих раз ли чи тих ре ше ња;

• по се ду је ши рок ре пер то ар је зич ких зна ња ко ја му омо гу ћа
ва ју да ја сно опи су је до га ђа је, као и да из но си соп стве на гле ди шта 
и ар гу мен та ци је;

• из вр ши син те зу ар гу ме на та при ку пље них из раз ли чи тих из
во ра из обла сти кул ту ре, спор та, еко ло ги је и струч ног до ме на.

3.Лексикаикомуникативнефункције

• по се ду је ши рок ра спон лек сич ког фон да ко ји му омо гу ћа ва 
да из ра зи сло же не ми сли и иде је, из ра жа ва се на ја сан на чин не 
оста вља ју ћи ути сак при ла го ђа ва ња је зич ког ис ка за;

• опи су је сво је ути ске упо тре бља ва ју ћи аде кват не из ра зе, да
је де та љан опис рад њи из свог окру же ња (љу ди, ме ста, школ ско 
ис ку ство и слич но), опи су је ак тив но сти из про шло сти и лич но ис
ку ство;
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• на пи ше из ве шта је, стан дард не и кон вен ци о нал не фор ме, ко
ји са др же објек тив не ин фор ма ци је и обра зло же ње рад њи;

• на раз ло жан, пре ци зан и не по сре дан на чин пи ше о те ма ма у 
окви ру свог под руч ја ин те ре со ва ња;

• кон тро ли ше ко хе зи ју и ко хе рент ност тек ста, ко ри сте ћи раз
ли чи те фор му ла ци је и из бе га ва ју ћу че ста по на вља ња;

• пра вил но ко ри сти пра во пис, али је мо гућ ути цај ма тер њег 
је зи ка;

• опи ше рад њу књи ге или фил ма и да опи ше сво је ре ак ци је; 
мо же да обра зло жи ми шље ње, пла но ве и де ло ва ње; у ста њу је да 
опи ше сно ве и ам би ци је;

• у окви ру ко ре спо ден ци је пи ше о сво јим емо ци ја ма, на гла
ша ва ју ћи са др жа је ва жни јих де ло ва из не ког до га ђа ја или ис ку
ства, ко мен та ри шу ћи ста во ве осо бе са ко јом се до пи су је;

• вла да лек сич ким фон дом ко ји упо тре бља ва при че му не до у
ми це и по гре шна упо тре ба ре чи не до во де до за сто ја у ко му ни ка ци ји.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• пре по зна је и аде кват но ре а гу је на нај фре квен ти је сти ло ве 
и ре ги стре у ве зи са зна њи ма из стра ног је зи ка, али и из оста лих 
обла сти школ ских зна ња и жи вот них ис ку ста ва;

• успе шно ко ри сти раз ли чи те кул тур но при хва тљи ве дис кур
зив не фор ме на је зи ку ко ји учи за нео ме та но уче шће у ко му ни ка
ци ји са из вор ним или ви со ко ком пен тент ним го вор ни ци ма (стра те
ги је за пре у зи ма ње ре чи и / или уво ђе ње те ме у то ку кон вер за ци је, 
као и фра зе за до би ја ње на вре ме ну док при пре ма аде ква тан од го
вор (нпр. „То је за и ста те шко пи та ње.” и сл.);

• раз у ме и аде кват но ко ри сти нај фре квент ни је иди о мат ске из
ра зе, по сло ви це и ко ло ка ци је у је зи ку ко ји учи. 

Комуникацијаподоменима,стиловимаирегистрима

• раз у ме и на аде ква тан на чин ко ри сти основ не вр сте дис
кур зи вих прак си и тер ми но ло ги ју у че ти ри ба зич на до ме на упо
ре бе је зи ка (по ро дич ни, обра зов ни, ад ми ни стра тив ни и де ли мич но 
про фе си о нал ни) пре по зна ју ћи и вред ну ју ћи ка рак те ри сти ке ме ђу
људ ских од но са у тим до ме ни ма уну тар кул ту ре је зи ка ко ји учи 
(ин тер ге не ра циј ски од но си у по ро ди ци, од но си ме ђу по ло ви ма, 
ба зич не ка рак те ри сти ке ме ђу људ ских од но са у обра зо ва њу, пре ма 
ад ми ни стра тив ним ин сти ту ци ја ма, и сл.);

• ко ри сти све до сад на ве де не стра те ги је раз во ја ко му ни ка тив
них ком пе тен ци ја при ме њу ју ћи их на оп шти је зик као и на је зик 
стру ке у скла ду са ни во ом зна ња је зи ка и по тре ба ма.

Решавањеконфликтнихситуацијаипревазилажење
стереотипа

• успе шно се сна ла зи у по вр шним/основ ним ко му ни ка тив ним 
си ту а ци ја ма са осо ба ма из дру гог кул тур ног ми љеа ба зи ра ним на 
кул тур ним и со ци јал ним сте ре о ти пи ма.

Интеркултурназнањаиактивности

• по се ду је основ на зна ња о кул ту ри за јед ни це или за јед ни ца 
чи ји је зик учи (књи жев ност, му зи ка, филм, по зо ри ште, сли кар ство);

• гра ди соп стве ни иден ти тет као интеркултурна личност, 
ја ча ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо
соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни 
кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња;

• по ве зу је аспек те сво је кул ту ре са кул ту ра ма го вор них за јед
ни ца је зи ка ко је учи;

• пре по зна је, по зи тив но вред ну је и раз у ме раз ли чи тост кул
тур ног кон тек ста го вор них за јед ни ца је зи ка ко ји учи;

• раз ви ја осе ћај и спо соб ност за пре по зна ва ње и упо тре бу 
раз ли чи тих ко му ни ка тив них (лин гви стич ких и па ра лин гви стич
ких) стра те ги ја у за по чи ња њу и успе шном одр жа ва њу кон та ка та са 
пред став ни ци ма дру гих кул ту ра; 

• раз ви ја спо соб ност да ре ла ти ви зу је лич ну кул тур ну тач ку 
гле ди шта и лич ни вред но сни си стем у ци љу бо љег раз у ме ва ња 
дру гог и раз ли чи тог.

МЕДИЈАЦИЈА

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, у не фор мал ним си ту а ци ја
ма, са жи ма ју ћи и де лом пре во де ћи,уче ник тре ба да:

Усменамедијација 

• пре при ча ва са др жај кра ћег аутен тич ног тек ста аудио или 
ви зу ел ног за пи са и кра ће ин тер ак ци је на Л2;

• са жи ма са др жај кра ћег аутен тич ног пи са ног или усме ног 
тек ста са Л2 на Л1 и са Л1 на Л2, при ла го ђа ва ју ћи га са го вор ни ку; 

• успе шно по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра слих) ко ји 
не мо гу да се спо ра зу ме ва ју,уз пре по зна ва ње и аде кват но ту ма че
ње со ци о кул тур них и со ци о лин гви стич ких раз ли ка из ме ђу го вор
них за јед ни ца Л1 и Л2.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си по ру ке на Л2 или на Л1 (на осно ву до би је
них ин фор ма ци ја на су прот ном је зи ку до да ју ћи, по по тре би, об ја
шње ња и оба ве ште ња);

• ко ри сти од го ва ра ју ћи ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва
зи ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју – на при мер, пре во ди или пре но
си са др жај уз упо тре бу пе ри фра за, па ра фра за и сл.; 

• ко ри сти реч ни ке, по себ но јед но је зич не, за пи са но пре но ше
ње порукa;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе
шни јег пре во ђе ња са Л2 на Л1 аутен тич них теск то ва и са Л1 на Л2 
кра ћих аутен тич них тек сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра
ту ре и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;

• Раз ви ја тер ми но ло шка зна ња у про це су пре во ђе ња струч них 
тек сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и ин фор ма ци о
них тех но ло ги ја;

• Раз ви ја основ на тра дук то ло шка зна ња при пре во ђе њу јед
но став ни јих и крат ких тек сто ва ле пе књи жев но сти са по себ ним 
освр том на кул тур не, тра ди циј ске, со ци јал не и дру ге осо бе но сти 
тек ста из вор ни ка уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и ин
фор ма ци о них тех но ло ги ја.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИПОЈЕЗИЦИМА

Енглескијезик

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Простареченица:деловиреченице

а) су бје кат – вр сте ре чи ко је мо гу би ти у функ ци ји су бјек та: 
име ни ца, за ме ни ца, ин фи ни тив, ге рунд, фра за, ре че ни ца

б) обје кат – вр сте ре чи ко је мо гу има ти функ ци ју објек та ре
че ни це – име ни ца, гла гол ска име ни ца, ин фи ни тив, за ме ни ца, ге
рунд, ре че ни ца

2.Сложенареченица–обновитиобрађеневрстереченица,
проширитизнање

а) ре че ни це саrather,ratherthan,soonerthan
б) упо ред не ре че ни це саas,than,soas,as...as 
в) до пу сне ре че ни це саalthough,nomatter 
г) хи по те тич не ре че ни це
д) ред ре чи у ре че ни ци – ин вер зи ја по сле не га тив них адвер

би ја ла not,none,never,often,notonly,little 
ђ) Скра ћи ва ње кла у за 
– вре мен ских кла у за 
– ре ла тив них кла у за
– узроч них кла у за 
е) пре ди ка тив не ре че ни це
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ж) ин фи ни тив не ре че ни це (e.g. John believed the stranger to
beapoliceman.JohnwantedMarytoplaythepiano.Hearrangedfor
Marytocomeatonce.) 

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан

а) Пре глед упо тре бе чла на
б) Члан ис пред вла сти тих име на (AMrSmithiswaitingforyou.

IsthistheMaryyoumetlastnight?)

2.Именице

а) Об на вља ње, утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ја мно жи не име
ни ца и сла га ње име ни це са гла го лом 

б) Мно жи на име ни ца стра ног по ре кла 
в) Име ни це са два об ли ка мно жи не ко ји има ју раз ли чи то зна

че ње (geniuses/genii)
г) Мно жи на сло же ни ца 
д) Ге ни тив
– код не ких утвр ђе них из ра за (for goodness΄sake,forpity’ssake...)
– ду пли ге ни тив (Afriendofmyfather’siscomingtomorrow.)

3.Заменичкиоблици

Заменице/детерминатори–обнављањеиутврђивање
а) Лич на за ме ни ца пр вог ли ца јед ни не:
– у ап со лут ној упо тре би (e.g. I΄mgoinghome.Metoo.)
– у пре ди кат ским кон струк ци ја ма (e.g. Itismewhotheywan

ted.)
– по сле об ли ка as, ex cept, li ke, than
– у ем фа тич ним уз вич ним ре че ни ца ма (e.g. Mygoodnessme!

Dearme!)
б) Лич на за ме ни ца it:
– као ло гич ки су бје кат (e.g. It seems to me that he must be

wrong.)
– као не пра ви обје кат (e.g. HehatesitwhenIspeakloudly.Ifelt

itamisfortunetobesosmall.)
в)Нео д ре ђе не ре ла тив не за ме ни цеwhoever,whatever,whichever

4.Придеви

а) Об на вља ње и утвр ђи ва ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва
б) Ла тин ски ком па ра тив 
priorto,inferiorto,superiorto

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи

а) Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
б) Ти по ви ком пле мен та ци је – об на вља ње (e.g. Hedeniedstea

lingthemoney.Heinsistedonpaying.Shebegantocry/crying.)
в) Ин фи ни тив
– по сле упит них ре чи (e.g. Idon’tknowhowtoopenthisbottle.)
– по сле при де ва (e.g. Iamgladtohavemetyou.)
– BE + in fi ni ti ve (e.g. Thetrainistoleaveat9.15.)

2.Прилози

a) при ло зи absolutely,fortunately,certainly 
b) ди стри бу ци ја при ло га also,just,even,only (e.g. Onlytwope

opleweresittingonthebench.Heknewthatonly.Theywerehere,only
Ididnotknow.)

IV. ФО НО ЛО ГИ ЈА

а) ак це нат код ем фа тич ке упо тре бе по моћ них гла го ла (DOtell
methetruth.)

б) јед но стру ки и дво стру ки на гла сак (the BLACK bird  the
BLACKBIRD)

в) основ ни еле мен ти ин то на ци је ре че ни це. Ри там.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

а) твор ба ре чи
б) дво чла ни гла го ли
в) иди о ми и фра зе о ло ги зми

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни) 

Немачкијезик

Синтаксичкеструктуре

Ва лент ност име ни ца и при де ва:
dieSuchenach,dieHoffnungauf,dieRedevon;arman,zufrie

denmit.
При дев ске фра зе: рас по ред за ви сних еле ме на та уну тар њих:
dem Vater ähnlich, zwei Meter lang, fleißiger als du, zu laut,

höchstinteressant.
Гла гол ске гру пе ко је се са сто је од функ ци о нал ног гла го ла и 

име ни це с пред ло гом или без ње га (Funk ti on sverb gefüge) и њи хо ва 
за ме на од го ва ра ју ћим гла го лом:

zurAufführungbringen–aufführen,zumAusdruckbringen–aus
drücken,Anklageerheben–anklagen,zuEndeführen–beenden,unter
Beweisstellen–beweisen.

Зе ме нич ки при ло зи (гра ђе ње и упо тре ба):
dabei,dazu,dafür,worauf,wodurch.Worandenkstdu?–Ichden

keimmerdaran,dass...
Ко ре ла ти (es; по ка зне за ме ни це, за ме нич ки при ло зи):
Wer wagt es, das zu bestreiten? Du bist also derjenige, der

ständigkritisiert!Erwartetimmerdarauf,dass?ihnjemandzumEssen
einlädt.

Упо тре ба нео д ре ђе них за ме ни ца man,einer,keiner:
Man soll sich nicht aufregen.Einermuss ?dasmachen.Keiner

wusstedierichtigeAntwort.
Об ли ци атри бут ских ре че ни ца:
DasAuto,dasergesterngefahrenhat,wareinVW.DieFrage,ober

kommenwird,erwiessichalsüberflüssig.DieTatsache,dass?erdawar,
ändertnichtsdaran.ErmachtedenEindruck,alsobernichtswusste.

По сле дич не ре че ни це (dass, so dass, als dass):
Erwarsotaub,dass?erkeinenLauthörenkonnte.Siesetztesich

indie
Ecke,sodass?siedieStrassebeobachtenkonnte.
Су бје кат ске и об је кат ске ре че ни це
DasssiedieschönsteSchülerinwar,habenallegewusst.Dasssie

dieschönsteSchülerinwar,isteinebekannteTatsache.
Hierwirdgetanzt.–Mantanzthier.
Па сив не па ра фра зе: ак тив/па сив (Hier wird getanzt. – Man

tanzthier.);(DasAutolässtsichreparieren./DasAutoistzureparie
ren./DasAutokannrepariertwerden.))

Mодалне па ра фра зе
Пред ло шке па ра фра зе – раз ви ја ње у за ви сне ре че ни це
Trotz ihrerKrankheitarbeitetesieweiter.–Siearbeiteteweiter,

obwohlsiekrankwar.
Вер бал не фра зе – раз ви ја ње у но ми нал не.

Лек си ко ло ги ја

Иди о ми и фра зе о ло ги ја (се ман тич ке од ли ке и пре во дљи вост 
на срп ски; по сло ви це и из ре ке).

Лек си ко гра фи ја

Ен ци кло пе ди ја и лек си ко ни; оп ште ен ци кло пе ди је, лек си ко
ни пи са ца, лек си ко ни стра них ре чи, лин гви стич ких тер ми на.

Рускијезик

Именице

Род не про мен љи вих име ни ца. Име ни це при дев ског и пар ти
цип ског по ре кла. Име нич ке абре ви ја ту ре. Дво ја ки об ли ци мно жи
не са раз ли чи тим зна че њем. Си сте ма ти за ци ја ак це на та име ни ца.
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Заменице

Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.

Придеви

При де ви по ре клом од пар ти ци па (пи са ње ен, енн), од за
ме ни ца и бро је ва. Гра ђе ње при де ва са пе јо ра тив ним, ауг мен та тив
ним, по ја ча ним и ума ње ним основ ним зна че њем. Не про мен љи ви 
при де ви. Ак це нат при де ва – си сте ма ти за ци ја.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја бро је ва. Че ти ри основ не ра чун ске рад ње.

Глаголи

Пре не се на зна че ња про стих и сло же них гла го ла кре та ња у 
по је ди ним об ли ци ма. Зна чењ ска функ ци ја ак цен та код пар ти ци па 
и дру гих гла гол ских об ли ка. Си сте ма ти за ци ја рек ци је гла го ла.

Прилози

Си сте ма ти за ци ја при ло га.

Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де шких кон струк ци ја по се ман
тич ком прин ци пу (за ис ка зи ва ње об је кат ских, атри бу тив них, вре
мен ских, про стор них, на чин ских, узроч них, циљ них и др. од но са).

Везници

Си сте ма ти за ци ја ве зни ка уз си сте ма ти за ци ју сло же них ре че ни ца.

Речце

Пре глед нај че шћих реч ци и њи хо вих функ ци ја у ре че ни ци.

Узвици

Пре глед нај че шћих гла гол ских уз ви ка и њи хо ва функ ци ја.

Реченичнимодели

Об на вља ње и си сте ма ти зо ва ње усво је них ре че нич них мо де ла 
ка ко би се уче ни ци оспо со би ли да је дан исти сми сао мо гу ис ка за ти на 
раз ли чи те на чи не. Ме ђу мо дел ске тран сфор ма ци је. Стил ско ди фе рен
ци ра ње по је ди них ре че нич них мо де ла. Мо гућ но сти тран сфор ми са ња 
јед но чла них ре че ни ца у дво чла не и обр ну то. Елип тич не ре че ни це. 
Од нос лич них и без лич них ре че ни ца. Зна чењ ска функ ци ја ин то на ци је 
и ре да ре чи у ре че ни ци. Да љи рад на тран сфор ма ци ја ма пар ти цип
ских кон струк ци ја у сло же ну ре че ни цу и обр ну то. Тран сфор ма ци је 
за ви сносло же них у про сте, про ши ре не ре че ни це и обр ну то.

Лексикологија

Пре ла зак ре чи из јед не ка те го ри је у дру гу. Стил ска функ ци ја 
фра зе о ло ги зма и иди о ма.

Лексикографија

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни, нпр. кул ту ро ло
шки, реч ник књи жев них тер ми на, реч ник основ них лин гви стич ких 
тер ми на, реч ник по зо ри шних тер ми на и сл.)

Францускијезик

Напомена:На кра ју че твр тог раз ре да фи ло ло шке гим на зи је 
оче ку је се да ће уче ни ци, ка да су у пи та њу про дук тив не је зич ке 
ак тив но сти, сте ћи ни во Б2+ Заједничкогевропскогоквиразаживе
језике; ка да је реч о ре цеп тив ним је зич ким ак тив но сти ма, оче ки ва
ни ни во је Ц1.1. Гра ма тич ки са др жа ји ко ји сле де по кри ва ју, сто га, 
ка ко еле мен те ко је уче ни ци тре ба да са вла да ју на ни воу раз у ме ва
ња та ко и оне ко је тре ба да са вла да ју на ни воу из ра жа ва ња. 

Простареченице(елементи,структуре)

• Упо тре ба и из о ста вља ње чла на по сле пред ло га avec и sans (avec
leplusgrandplaisir, avecplaisir; sansl’aidedemesparents, sansaide).

• Се ман тич ке вред но сти чла но ва.
• Сло же не име ни це.
• При де ви ко ји ме ња ју зна че ње сход но ме сту у од но су на 

име ни цу.
• Ком пар тив и су пер ла тив, си сте ма ти за ци ја; не пра вил ни ком

па ра тив и су пер ла тив.
• Бро је ви, си сте ма ти за ци ја.
• Мул ти пли ка тив ни бро је ви.
• Број не име ни це и број ни при ло зи.
• По врат на за ме ни ца soi.
• Уни пер со нал ни гла го ли.
• Сло же ни пар ти цип пер фек та. 
• Кон струк ци је êtresurlepointde+ ин фи ни тив и finirpar + 

ин фи ни тив.
• Не га ци ја sans + ин фи ни тив.
• Аорист гла го ла дру ге гру пе.
• Ре цеп тив но: аорист фре квент них не пра вил них гла го ла.
• Су бјунк тив у про стим ре че ни ца ма.

Сложенареченица

• Су пер ла тив пра ћен су бјунк ти вом.
• По сле дич не ре че ни це са ве зни ци ма si / tellement… que, si

bien…que, исти ве зни ци + су бјунк тив у не га ци ји; по сле дич не кон
струк ци је са ин фи ни ти вом.

• Ре стрик ци ја са entantque.

Конектори

• Вре мен ски: (tout)d’abord, ensuite, alors, puis, après, enfin, fi
nalement. 

• Ену ме ра тив ни: aussi, demême, également; de plus, en plus; 
bref, enfin, voilà; or, d’ailleurs, nonseulement…maisencore. 

• За пре фор му ли са ње: autrementdit, end’autrestermes, enun
mot; entoutcas, detoutefaçon, aprèstout. 

• Ар гу мен та тив ни: (узрок) étant donné / étant donné que, à
présent/maintenantque; (по сле ди ца) aupointque,assez/suffisam
ment…pourque…; (на ме ра, циљ) danslebutde,dans/avecl’inten
tion / l’espoirde; (опо зи ци ја) aucontraire, enrevanche, parcontre, 
aulieude; (кон це си ја) cependant, or, malgrétout; (хи по те за) avecun
peudechance…, encasde, aucasoù. 

Специфичностиговорногјезика

• Је зич ки ре ги стри, фре квент не ре чи, ме та је зич ки ко мен та ри 
(commeondit, commentdire…), упо тре ба ре чи нео д ре ђе ног зна че
ња (chose, truc, machin…), сред ста ва за при вла че ње и за др жа ва ње 
па жње са го вор ни ка (hein, n’estcepas, tusais / voussavez итд.), за 
на гла ша ва ње, по јед но ста вљи ва ња, по на вља ња итд. 

ПРВИСТРАНИЈЕЗИК2

ПО ЧЕТ НИ НИ ВО

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са уоби ча је ним и 
но вим ак тив но сти ма на ча су. 
–––––––––
2 На по ме на: Уче ње пр вог стра ног је зи ка од по чет ног ни воа под ра зу ме ва да се уче

ник осла ња на ис ку ство и стра те ги је уче ња већ два стра на је зи ка у основ ној шко
ли. Та чи ње ни ца олак ша ва уче ње но вог је зи ка и омо гу ћу је да се, при ме њу ју ћи 
већ по зна те стра те ги је и тех ни ке уче ња стра ног је зи ка, по ред по го ду ју ћих усло ва 
у ко ји ма се је зик учи (ин тен зив на на ста ва у оде ље њи ма са ма лим бро јем уче ни
ка) оства ру ју мно го бр же по стиг ну ћа на ни воу је зич ких ве шти на. Сто га се већ у 
пр вом раз ре ду пред ви ђа да уче ни ци до стиг ну ни во А2+ код ре цеп тив них и А2 
код про дук тив них ве шти на. Из тог раз ло га се од дру гог раз ре да пре по ру чу је да 
се у ра ду при ме њу ју опе ра тив ни за да ци на ни воу је зич ких ве шти на пр вог је зи ка 
(про ду жног) са ма ло ума ње ним зах те ви ма ка ко би на кра ју шко ло ва ња уче ни ци 
до сти гли ни во Ц1.1 код ре цеп тив них, од но сно Б2 код про дук тив них ве шти на.
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Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста 
(при бли жног тра ја ња од 3 до 5 ми ну та), у за ви сно сти од сте пе на 
по зна ва ња те ме и кон тек ста, по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– вр стом усме ног тек ста ко ји слу ша, нпр. оба ве ште ња, упут
ства и упо зо ре ња, ан ке ти ра ње про ла зни ка и дру го;

– бро јем са го вор ни ка, њи хо вим ста ту сом и на ме ра ма;
– оп штим са др жа јем да тог усме ног тек ста усме ра ва ју ћи па

жњу на ре ле вант не је зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин
то на ци ју, го вор те ла и др.).

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не тек ста и на ло га за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• уз евен ту ал ну прет ход ну при пре му, пра ти из ла га ња о по зна
тим оп штим те ма ма у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни је зик и раз го
ве тан из го вор.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме оп шти сми сао и бит не по је ди но сти ин фор ма тив них 
ра диј ских и те ле ви зиј ских еми си ја о по зна тим те ма ма, у ко ји ма се 
ко ри сти стан дард ни го вор и раз го ве тан из го вор;

• пра ти раз ли чи те те ле ви зиј ске еми си је ин фор ма тив ног ка
рак те ра (до ку мен тар ни при ло зи, ин тер вјуи, ди ску си је, ре пор та же) 
у ко ји ма се об ра ђу ју ре ла тив но по зна те те ме;

• раз у ме оп шти са др жај ре клам них по ру ка и ра дио еми си ја 
(до 12 ми ну та) о те ма ма из сва ко днев ног жи во та и жи во та мла дих.

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и раз ли чи те дру ге те ле ви зиј ске еми
си је у ко ји ма се об ра ђу ју ре ла тив но по зна те те ме;

• слу ша умет нич ка оства ре ња и раз у ме њи хов оп шти сми сао;
• раз у ме те му и де ло ве пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме фра зе и ре че ни це на ста ле у спон та ној ин тер ак ци ји у 
ве зи са по зна тим си ту а ци ја ма, уз оте жа ва ју ће окол но сти при род не 
ко му ни ка ци је (бу ка на ули ци, те ле фон ски раз го во ри, ин тер вју ли
цем у ли це, те ле фон ским пу тем, пре ко скај па итд.).

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИТАЊЕ

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• раз ли ку је нај у че ста ли је вр сте тек сто ва, упо знат је са њи хо
вом стан дард ном струк ту ром и раз у ме њи хо ву свр ху и на ме ру; 

• уоча ва раз ли ку у струк ту ри и са др жа ју тек сту ал них вр ста 
ко је ко ри сти у при ват ном и школ ском до ме ну.

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме крат ке тек сто ве о кон крет ним и сва ко днев ним те ма
ма у ко ји ма се по ја вљу ју уоби ча је не ре чи, из ра зи, фра зе и фор му
ла ци је;

• раз у ме оп шти са др жај тек сто ва о кон крет ним те ма ма из 
обла сти не по сред ног ин те ре со ва ња (по ро дич ни жи вот, сва ко дне
ви ца, шко ла, сло бод но вре ме, днев ни до га ђа ји), из во де ћи за кључ
ке о не по зна тим зна че њи ма на осно ву кон тек ста, је зич ких зна ња и 
дру гих пред зна ња;

• раз у ме по је ди нач не ин фор ма ци је не што ду жих аутен тич
них, адап ти ра них и не а у тен тич них тек сто ва, као и њи хов оп шти 
сми сао; 

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме це ли ну оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма;
• раз у ме опи се до га ђа ја, на ме ра у ме ри ко ја му омо гу ћу је јед

но став ну пре пи ску с при ја те љи ма и по зна ни ци ма;
• раз у ме су штин ске ин фор ма ци је из не ког ин фор ма тив ног 

тек ста (нпр. ве сти, из ве шта ја, би о гра фи је), на пи са ног јед но став
ним сти лом, на по зна те те ме;

• раз у ме јед но став на упут ства и са ве то дав не тек сто ве уко ли ко 
су пи са ни ја сним је зи ком, без ве ли ког бро ја струч них из ра за и/или 
пра ће ни упо тре бом ви зу ел них еле ме на та;

• у пи са ним про то тип ским до ку мен ти ма (пи сми ма, про спек
ти ма) и дру гим тек сто ви ма (но вин ским ве сти ма, ре пор та жа ма и 
огла си ма) про на ла зи и схва та ре ле вант не ин фор ма ци је.

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• уме да у уоби ча је ним пи са ним до ку мен ти ма (пи сми ма, про
спек ти ма, оба ве ште ња) про на ђе и раз у ме ве ћи број ре ле вант них 
ин фор ма ци ја;

• уме да у тек сту о по зна тој те ми про на ђе, из дво ји и раз у ме 
су штин ску ин фор ма ци ју/су штин ске ин фор ма ци је; 

• раз у ме оп шти са др жај, основ ну по ру ку и ре ле вант не де ло ве 
ин фор ма тив них тек сто ва, раз у ме опи се осе ћа ња, же ља, по тре ба у 
лич ним пи сми ма и по ру ка ма (пи сми ма, елек трон ској ко ре спон ден
ци ји, смспо ру ка ма).

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме јед но став на упут ства и са ве то дав не тек сто ве уко ли
ко су пи са на ја сним је зи ком и/или пра ће на ви зу ел ним еле мен ти ма, 
без ве ли ког бро ја струч них из ра за. 

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме кра ће ли те рар не фор ме у ко ји ма до ми ни ра кон крет
на, фре квент на и по зна та лек си ка (кон крет на по е зи ја, крат ке при
че, анег до те, ске че ви, ху мо ре ске, стри по ви);

• раз у ме јед но став не ли те рар не тек сто ве раз ли чи тих жан ро ва 
(по е зи ју, про зу, дра му), уко ли ко у њи ма не ма сим бо лич ких и ин
тер тек сту ал но спе ци фич них еле ме на та.

ГОВОР

Монолошкоизлагање

Уче ник тре ба да:

Описивање

• да је ду жи опис сва ко днев них рад њи, де ша ва ња и ак тив но
сти из свог окру же ња; 

• опи су је про шле ак тив но сти, лич но ис ку ство, сва ко днев не 
оба ве зе, на ви ке, пла но ве и на чин ор га ни зо ва ња;

• го во ри о ути сци ма ко ри сте ћи јед но став не из ра зе;
• опи су је ства ри ко је по се ду је или су му бли ске и упо ре ђу је 

их са дру гим ства ри ма.
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Аргументовање

• об ја шња ва шта и за што му се не што до па да или не до па да, 
ко ри сте ћи јед но став не из ра зе и фра зе.

Излагањепредпубликом

• крат ко из ла же о бли ским са др жа ји ма, пред ви ђе ним про гра
мом, на еле мен та ран и ре пе ти ти ван на чин;

• од го во ри на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се на до
ве зу ју, под усло вом да се она мо гу по но ви ти и да му се пру жи по
моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• пред ста вља при пре мље ни рад ко ри сте ћи ви зу ел на сред ства 
ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју (сли ке, кључ не ре чи, ше ме и гра
фи ко ни);

• ин тер пре ти ра пе сме, ске че ве, ими та ци је.

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме до вољ но до бро јед но став не и уоби ча је не раз го во ре, 
уко ли ко се са го вор ник обра ћа по ла ко, ди рект но и раз го вет но;

• сна ла зи се, без ве ли ког на по ра, у јед но став ном и уоби ча је
ном раз го во ру.

Неформалниразговор

• во ди раз го вор (по ве де, на ста ви и за вр ши) ко ји се сво ди на 
раз ме ну јед но став них и ди рект них ин фор ма ци ја о бли ским те ма ма 
из сва ко днев ног жи во та; 

• го во ри о сва ко днев ним те ма ма на јед но ста ван на чин, уко ли
ко му се са го вор ник обра ћа ди рект но и раз го вет но;

• бу де схва ћен у раз ме ни иде ја и ин фор ма ци ја о бли ским те ма
ма у пред ви дљи вим си ту а ци ја ма, уз по вре ме ну по моћ са го вор ни ка. 

Формалнедискусије

• ка же сво је ми шље ње о ства ри ма на не ком фор мал ном ску
пу, ако му се не ко ди рект но обра ћа и, уко ли ко за тре ба, по но ви оно 
што ка же.

Функционалнасарадња

• раз ме њу је уоби ча је не ин фор ма ци ја, ко ри сте ћи јед но став не 
из ра зе и без ве ли ког на по ра, а у слу ча ју да не што не раз у ме, пи та и 
тра жи до дат на об ја шње ња;

• во ди раз го вор у од ре ђе ним си ту а ци ја ма са ре ла тив ном ла
ко ћом уз по моћ са го вор ни ка или дру гих не вер бал них сред ста ва о 
сва ко днев ним ак тив но сти ма, на ви ка ма, до жи вља ји ма и ин те ре со
ва њи ма;

• го во ри о на ред ним ко ра ци ма, пред ла же и од го ва ра на пред
ло ге дру гих, тра жи и из да је упут ства за рад;

• оства ри јед но став ну ко му ни ка ци ју при ли ком оба вља ња 
уоби ча је них по сло ва, ка ко би не што узео или дао, до био или уз
вра тио не ку ин фор ма ци ју (оба ве ште ња о не ком пу то ва њу, ко ри
шће ње сред ста ва јав ног пре во за, оба вља ње јед но став них по сло ва 
у бан ци или по шти, на ру чи ва ње у ре сто ра ну).

Интервјуисатиилибитиинтервјуисан

• од го ва ра на јед но став на пи та ња и ре а гу је на јед но став не из
ја ве у не ком раз го во ру.

ПИСАЊЕ

Уче ник тре ба да:

1.Teмe

• пи ше јед но став не по ве за не ре че ни це о по ро ди ци, свом 
окру же њу и ин те ре со ва њи ма.

2.Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше елек трон ске по ру ке, СМС по ру ке, уче ству је у раз ме ни 
на дру штве ним мре жа ма;

• пи ше ве о ма крат ке фор мал не и не фор мал не тек сто ве (до 60 
ре чи) ко ри сте ћи стан дард не и кон вен ци о нал не фор му ле пи са ног 
из ра жа ва ња;

• пи ше крат ке и јед но став не бе ле шке у ве зи са тре нут ним по
тре ба ма и пла но ви ма (спи сак за ку по ви ну, по ру ке, спи сак оба ве за 
и др.).

3.Лексикаикомуникативнефункције

• пи ше кра ћи из ве штај, опис не ког до га ђа ја или ре зи ме прет
ход них де ша ва ња или ак тив но сти из лич ног ис ку ства ко ри сте ћи 
фре квент не ре чи и фра зе при ла го ђе не ко му ни ка тив ној си ту а ци ји;

• у ста њу је да на пра ви кра ћи ре зи ме на осно ву про чи та них / 
пре слу ша них тек сто ва о бли ским те ма ма, о то ме на пи ше из ве штај 
и из не се соп стве но ми шље ње;

• мо же да опи ше не ку осо бу или не ки ствар ни или из ми шље
ни до га ђај; 

• мо же да при ми и на пи ше јед но став ну по ру ку са оп шта ва ју ћи 
на пре гле дан на чин оно што сма тра бит ним.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка.

Уче ник тре ба да: 

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• у окви ру по ља свог ин те ре со ва ња, зна ња и ис ку ства, пре
по зна је и раз у ме слич но сти и раз ли ке у по гле ду кул тур них и сва
ко днев них на ви ка (вер бал на и не вер бал на ко му ни ка ци ја), оби ча ја, 
мен та ли те та и ин сти ту ци ја ко је по сто је из ме ђу на ше зе мље и зе ма
ља чи ји је зик учи;

• пре по зна је и раз у ме нај че шће при сут не кул тур не мо де ле 
сва ко днев ног жи во та зе мље и зе ма ља чи ји је зик учи.

Интеркултурназнањаиактивности

• гра ди соп стве ни иден ти тет као ин тер кул тур на лич ност, ја ча
ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо соб
ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни кул
тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња;

• из гра ђу је по зи ти ван став пре ма са мом пој му кул ту ре и пре
по зна је и ко ри сти основ не ко му ни ка тив не стра те ги је у оства ри ва
њу кон та ка та са осо ба ма из дру гог кул тур ног ми љеа.

МЕДИЈАЦИЈА

Оспо со бља ва ње уче ни ка за по сре до ва ње из ме ђу осо ба ра ди 
спо ра зу ме ва ња.

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, у не фор мал ним си ту а ци ја
ма, са жи ма ју ћи и де лом пре во де ћи, уче ник тре ба да:

Усменамедијација 

• у не ко ли ко ре че ни ца пре при ча ва са др жај кра ћег адап ти ра
ног пи са ног или усме ног тек ста, ви део или аудио за пи са, при ла го
ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си крат ке по ру ке на Л2 до да ју ћи, по по тре би, 
об ја шње ња и оба ве ште ња;

• ко ри сти дво је зич не реч ни ке за пи са но пре но ше ње по ру ка уз 
кон сул та ци је са на став ни ком;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе
шни јег пи са ног пре во ђе ња са Л2 на Л1 крат ких адап ти ра них тек
сто ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја;

• усме но пре но си су шти ну кра ће по ру ке са ма тер њег на стра
ни је зик и обр ну то;
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• пи сме но пре но си по ру ке до да ју ћи, по по тре би, об ја шње ња 
и оба ве ште ња;

• пре при ча ва са др жај кра ћег тек ста аудио или ви зу ел ног за пи
са и кра ће ин тер ак ци је;

• пре при ча ва са др жај пи са ног или усме ног тек ста, при ла го ђа
ва ју ћи га са го вор ни ку;

• ко ри сти од го ва ра ју ћи ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва
зи ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју, на при мер, пре во ди или пре но си 
са др жај уз упо тре бу пе ри фра за, па ра фра за и сл.;

• ко ри сти реч ни ке, по себ но јед но је зич не, за пи сме но пре но
ше ње по ру ка уз кон сул та ци је са на став ни ком; 

• у фор мал ним, али бли ским си ту а ци ја ма (нпр. по се та шко
ли у ино стран ству, или до ла зак го сти ју из ино стран ства и слич но), 
кон се ку тив но усме но пре во ди кра ће дис кур се (по здрав ни го вор, 
упо зна ва ња итд), под усло вом да се за то при пре мао, да се осо
бе чи је ре чи пре во ди из ра жа ва ју спо ри је, да ко ри сте јед но став ни је 
ис ка зе и пра ве че сте па у зе. 

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Примењују се оперативни задаци по вештинама као за
првистранијезикпродужниуупрошћеномоблику.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Примењују се оперативни задаци по вештинама као за
првистранијезикпродужниуупрошћеномоблику.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

Примењују се оперативни задаци по вештинама као за
првистранијезикпродужниуупрошћеномоблику.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИПОЈЕЗИЦИМА

Италијанскијезик

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

Именице

Вла сти те и за јед нич ке име ни це, од го ва ра ју ћи род и број са 
де тер ми на ти вом

Си стем ски при каз мор фо ло шких ка рак те ри сти ка

Члан

Си сте ма ти за ци ја упо тре бе од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на
Пар ти тив ни члан
Пред лог са чла ном (preposizionearticolata) 

Заменице

Лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та (com

plementooggetto) и ин ди рект ног објек та (complementoditermine)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру
При свој не за ме ни це. По ка зне за ме ни це (questo,quello)
По врат не за ме ни це.
Упит не за ме ни це chi?che?/checosa?
Нео д ре ђе не за ме ни це при де ви (niente/nulla, nessuno, qualco

sa,qualcuno,qualche,alcuni)
Ре ла тив не за ме ни це (che,cui,ilquale/laquale)

Придеви

Опи сни при де ви, сла га ње при де ва и име ни це у ро ду и бро ју
Ком па ра ци ја при де ва

Ап со лут ни су пер ла тив (Mariaèbellisima.)
При свој ни при де ви. Упо тре ба чла на уз при свој не при де ве
По ка зни при де ви: questo,quello
На зив бо ја, мор фо ло шке осо бе но сти при де ва viola,rosa,blu,

arancione
Глав ни бро је ви. Ред ни бро је ви.

Предлози

Пред ло зи di,a,da, in,con,su,per, tra, fra и њи хо ва основ на 
упо тре ба

Пред ло зи dentro,fuori,sotto,sopra,davantidietro

Глаголи

Са да шње вре ме (presenteindicativo) 
Им пе ра тив (imperativo), за по вед ни на чин. За по вед ни на чин за 

сва ли ца
По врат ни гла го ли
Упо тре ба гла го ла piacere
Пер фе кат (passatoprossimo) пра вил них и не пра вил них гла го ла
Пер фект мо дал них гла го ла volere,dovere,potere,sapere
Кон ди ци о нал са да шњи, пра вил них и не пра вил них гла го ла 

(condizionalepresente) 
Фу тур пра вил них и не пра вил них гла го ла
Им пер фе кат (imperfetto)
Плу сквам пер фе кат (trapassatoprossimo) (ре цеп тив но)

Прилози

Основ ни при ло зи bene,male,molto,poco, troppo,meno,più и 
при ло шки из ра зи за од ре ђи ва ње вре ме на (prima, durante, dopo) и 
про сто ра adestra,asinistra,dritto,davanti,dietro,sotto,sopra,su,giù

Упит ни при ло зи quando?come?perché?dove?
Гра ђе ње при ло га од при де ва по мо ћу су фик са mente

Речцe

ci(при ло шка упо тре ба за ме сто)ne(пар ти тив на упо тре ба)

Реченица

Про ста и про ши ре на ре че ни ца у по тврд ном и у од рич ном об
ли ку

Упит на ре че ни ца
Ред ре чи у ре че ни ци
Сло же на ре че ни ца: упо тре ба ве зни ка ко ји уво де за ви сну ре

че ни цу (вре мен ску, узроч ну, ре ла тив ну, хи по те тич ки пе ри од)
Хи по те тич ки пе ри од: Ре ал на по год бе на ре че ни ца
Ире ал на по год бе на ре че ни ца, са им пер фек том у про та зи и 

апо до зи

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Именице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из претходнoг раз ре да
Вла сти те и за јед нич ке име ни це, од го ва ра ју ћи род и број са 

де тер ми на ти вом
Си стем ски при каз мор фо ло шких ка рак те ри сти ка

Члан

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Си сте ма ти за ци ја упо тре бе од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на
Пар ти тив ни члан 
Пред лог са чла ном (preposizionearticolata) 

Заменице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це 
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На гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та (com
plementooggetto) и ин ди рект ног објек та (complementoditermine)

Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру (pronomi personali ac
coppiati)

Ре ла тив не за ме ни це (pronomirelativi: che,cui,ilquale/laquale)
Уво ђе ње но ве гра ђе
Не на гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та у 

сло же ним вре ме ни ма (pronomidirettineitempicomposti)Нео д ре ђе
ни при де ви и нео д ре ђе не за ме ни це (аggettiviepronomiindefiniti)

Придеви

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Опи сни при де ви, сла га ње при де ва и име ни це у ро ду и бро ју
Ком па ра ци ја при де ва (comparazione)
Ап со лут ни су пер ла тив (superlativoassoluto)
При свој ни при де ви (aggettivipossessivi)
Упо тре ба чла на уз при свој не при де ве
По ка зни при де ви (aggettividimostrativi:questo,quello)
На зив бо ја, мор фо ло шке осо бе но сти при де ва 
Глав ни бро је ви (numericardinali)
Ред ни бро је ви (numeriordinali)
Уво ђе ње но ве гра ђе
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва gradocomparativoesuperlati

vodell’aggettivo (formeirregolari)

Предлози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Пред ло зи di,a,da,in,con,su,per,tra,fra и њи хо ва упо тре ба
Пред ло зи dentro,fuori,sotto,sopra,davantidietro

Глаголи

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Са да шње вре ме (presenteindicativo) 
Им пе ра тив (imperativo). За по вед ни на чин за сва ли ца
По врат ни гла го ли (verbiriflessivi)
Упо тре ба гла го ла piacere
Пер фе кат (passatoprossimo) пра вил них и не пра вил них гла го ла
Пер фект мо дал них гла го ла volere,dovere,potere,sapere
Кон ди ци о нал са да шњи, пра вил них и не пра вил них гла го ла 

(condizionalepresente) 
Фу тур пра вил них и не пра вил них гла го ла (futurosemplice)
Им пер фе кат (imperfetto)
Плу сквам пер фе кат (trapassatoprossimo)
Уво ђе ње но ве гра ђе 
Пре зент кон јунк ти ва (congiuntivopresente) – РЕ ЦЕП ТИВ НО
Про сти пер фе кат (passatoremoto), твор ба и основ на упо тре

ба – РЕ ЦЕП ТИВ НО.
Кон ди ци о нал про шли (condizionalepassato)
Иди о мат ска упо тре ба volerci и metterci

Прилози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Основ ни при ло зи bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, 

при ло шки из ра зи за од ре ђи ва ње вре ме на (prima, durante, dopo) и 
про сто ра adestra,asinistra,dritto,davanti,dietro,sotto,sopra,su,giù

Упит ни при ло зи quando?come?perché?dove?
Гра ђе ње при ло га од при де ва по мо ћу су фик са mente

Речцe

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
ci,ne

Реченица

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход ног раз ре да
Про ста и про ши ре на ре че ни ца у по тврд ном и у од рич ном об

ли ку
Упит на ре че ни ца

Ред ре чи у ре че ни ци
Сло же на ре че ни ца: упо тре ба ве зни ка ко ји уво де за ви сну ре

че ни цу (вре мен ску, узроч ну, ре ла тив ну, хи по те тич ки пе ри од)
Хи по те тич ки пе ри од: Ре ал на по год бе на ре че ни ца
Ире ал на по год бе на ре че ни ца, са им пер фек том у про та зи и 

апо до зи

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Именице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Вла сти те и за јед нич ке име ни це, од го ва ра ју ћи род и број са 

де тер ми на ти вом
Си стем ски при каз мор фо ло шких ка рак те ри сти ка

Члан

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Си сте ма ти за ци ја упо тре бе од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на
Пар ти тив ни члан 
Пред лог са чла ном (preposizionearticolata) 

Заменице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та (com

plementooggetto) и ин ди рект ног објек та (complementoditermine)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру (pronomi personali ac

coppiati)
Ре ла тив не за ме ни це (pronomirelativi: che,cui,ilquale/laquale)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та у 

сло же ним вре ме ни ма (pronomidirettineitempicomposti)
Нео д ре ђе ни при де ви и нео д ре ђе не за ме ни це (аggettiviepro

nomiindefiniti)
Уво ђе ње но ве гра ђе
Не на гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та и 

ин ди рект ног објек та у сло же ним вре ме ни ма (pronomidirettieindi
rettineitempicomposti) 

Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру у сло же ним вре ме ни ма 
(pronomipersonaliaccoppiatineitempicomposti)

Ре ла тив не за ме ни цеcoloroche

Придеви

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Опи сни при де ви, сла га ње при де ва и име ни це у ро ду и бро ју
Ком па ра ци ја при де ва (comparazione)
Ап со лут ни су пер ла тив (superlativoassoluto)
При свој ни при де ви (aggettivipossessivi)
Упо тре ба чла на уз при свој не при де ве
По ка зни при де ви (aggettividimostrativi:questo,quello)
На зив бо ја, мор фо ло шке осо бе но сти при де ва 
Глав ни бро је ви (numericardinali)
Ред ни бро је ви (numeriordinali)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва gradocomparativoesuperlati

vodell’aggettivo
(formeirregolari)

Предлози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Пред ло зи di,a,da,in,con,su,per,tra,fra и њи хо ва упо тре ба
Пред ло зи dentro,fuori,sotto,sopra,davantidietro

Глаголи

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Са да шње вре ме (presenteindicativo) 
Им пе ра тив (imperativo). За по вед ни на чин за сва ли ца
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По врат ни гла го ли (verbiriflessivi)
Упо тре ба гла го ла piacere
Пер фе кат (passatoprossimo) пра вил них и не пра вил них гла го ла
Пер фект мо дал них гла го ла volere,dovere,potere,sapere
Кон ди ци о нал са да шњи, пра вил них и не пра вил них гла го ла 

(condizionalepresente) 
Фу тур пра вил них и не пра вил них гла го ла (futurosemplice)
Им пер фе кат (imperfetto)
Плу сквам пер фе кат (trapassatoprossimo)
Про сти пер фе кат (passatoremoto), твор ба и основ на упо тре ба
Кон ди ци о нал про шли (condizionalepassato)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва gradocomparativoesuperlati

vodell’aggettivo
(formeirregolari)
Иди о мат ска упо тре ба volerci и metterci
Кон ди ци о нал про шли (condizionalepassato)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва
gradocomparativoesuperlativodell’aggettivo(formeirregolari)
Иди о мат ска упо тре ба volerciи metterci
Утвр ђи ва ње и про ду бљи ва ње упо тре бе про шлих вре ме на 

(passatoprossimo/imperfettoetrapassatoprossimo,passatoremoto– 
ре цеп тив но)

Упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (finali,concessive,
condizionali,temporali,modaliecc.)

Кон јунк тив са да шњи (congiuntivopresente) 
Кон јунк тив про шли (congiuntivopassato)
Уво ђе ње но ве гра ђе
Кон јунк тив им пер фек та (congiuntivoimperfettoetrapassato) 
Упо тре ба кон ди ци о на ла про шлог и Фу ту ра II (futuroanteriore) 
Хи по те тич ке ре че ни це: по тен ци јал на и ире ал на (periodoipo

teticodellapossibilitàeirrealtà) 
Плу сквам пер фе кат II (trapassatoremoto)
Па сив (formapassiva)
stare+gerundio
stareper+infinito
Нео д ре ђе ни на чи ни (modi indefiniti), Ин фи ни тив (infinito), 

Пар ти цип (participio) и Ге рунд (gerundio) 
Без лич нопа сив на кон струк ци ја са за ме ни цом si(sipassivante)

Прилози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Основ ни при ло зи bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, 

при ло шки из ра зи за од ре ђи ва ње вре ме на (prima, durante, dopo) и 
про сто ра adestra,asinistra,dritto,davanti,dietro,sotto,sopra,su,giù

Упит ни при ло зи quando?come?perché?dove?
Гра ђе ње при ло га од при де ва по мо ћу су фик са mente

Реченица

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Упит на ре че ни ца
Ред ре чи у ре че ни ци 
Сло же на ре че ни ца: упо тре ба ве зни ка ко ји уво де за ви сну ре

че ни цу (вре мен ску, узроч ну, ре ла тив ну, хи по те тич ки пе ри од)
Хи по те тич ки пе ри од: Ре ал на по год бе на ре че ни ца
Ире ал на по год бе на ре че ни ца, са им пер фек том у про та зи и 

апо до зи
Уво ђе ње у но ву гра ђу
Хи по те тич ки пе ри од: ре ал на, по тен ци јал на и ире ал на
Про ста и про ши ре на ре че ни ца у по тврд ном и у од рич ном об

ли ку

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

Именице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Вла сти те и за јед нич ке име ни це, од го ва ра ју ћи род и број са 

де тер ми на ти вом
Си стем ски при каз мор фо ло шких ка рак те ри сти ка

Члан

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Си сте ма ти за ци ја упо тре бе од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на
Пар ти тив ни члан 
Пред лог са чла ном (preposizionearticolata) 

Заменице

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це 
На гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та (com

plementooggetto) и ин ди рект ног објек та (complementoditermine)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру (pronomi personali ac

coppiati)
Ре ла тив не за ме ни це (pronomirelativi: che,cui,ilquale/laquale)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та у 

сло же ним вре ме ни ма (pronomidirettineitempicomposti)
Нео д ре ђе ни при де ви и нео д ре ђе не за ме ни це (аggettiviepro

nomiindefiniti)
Не на гла ше не лич не за ме ни це у слу жби ди рект ног објек та и 

ин ди рект ног објек та у сло же ним вре ме ни ма (pronomidirettieindi
rettineitempicomposti) 

Не на гла ше не лич не за ме ни це у па ру у сло же ним вре ме ни ма 
(pronomipersonaliaccoppiatineitempicomposti)

Ре ла тив не за ме ни цеcoloroche

Придеви

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Опи сни при де ви, сла га ње при де ва и име ни це у ро ду и бро ју
Ком па ра ци ја при де ва (comparazione)
Ап со лут ни су пер ла тив (superlativoassoluto)
При свој ни при де ви (aggettivipossessivi)
Упо тре ба чла на уз при свој не при де ве
По ка зни при де ви (aggettividimostrativi:questo,quello)
На зив бо ја, мор фо ло шке осо бе но сти при де ва 
Глав ни бро је ви (numericardinali)
Ред ни бро је ви (numeriordinali)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва gradocomparativoesuperlati

vodell’aggettivo
(formeirregolari)

Предлози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Пред ло зи di,a,da,in,con,su,per,tra,fra и њи хо ва упо тре ба
Пред ло зи dentro,fuori,sotto,sopra,davantidietro

Глаголи

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Са да шње вре ме (presenteindicativo) 
Им пе ра тив (imperativo). За по вед ни на чин за сва ли ца
По врат ни гла го ли (verbiriflessivi)
Упо тре ба гла го ла piacere
Пер фе кат (passatoprossimo) пра вил них и не пра вил них гла го ла
Пер фект мо дал них гла го ла volere,dovere,potere,sapere
Кон ди ци о нал са да шњи, пра вил них и не пра вил них гла го ла 

(condizionalepresente) 
Фу тур пра вил них и не пра вил них гла го ла (futurosemplice)
Им пер фе кат (imperfetto)
Плу сквам пер фе кат (trapassatoprossimo)
Про сти пер фе кат (passatoremoto), твор ба и основ на упо тре ба
Кон ди ци о нал про шли (condizionalepassato)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва gradocomparativoesuperlati

vodell’aggettivo
(formeirregolari)
Иди о мат ска упо тре ба volerci и metterci
Кон ди ци о нал про шли (condizionalepassato)
Ор ган ска ком па ра ци ја при де ва
gradocomparativoesuperlativodell’aggettivo(formeirregolari)
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Иди о мат ска упо тре ба volerciи metterci
Утвр ђи ва ње и про ду бљи ва ње упо тре бе про шлих вре ме на 

(passatoprossimo/imperfettoetrapassatoprossimo,passatoremoto– 
ре цеп тив но)

Упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (finali,concessive,
condizionali,temporali,modaliecc.)

Кон јунк тив са да шњи (congiuntivopresente) 
Кон јунк тив про шли (congiuntivopassato)
Кон јунк тив им пер фек та (congiuntivoimperfettoetrapassato) 
Упо тре ба кон ди ци о на ла про шлог и Фу ту ра II (futuroanteriore) 
Хи по те тич ке ре че ни це: по тен ци јал на и ире ал на (periodoipo

teticodellapossibilitàeirrealtà) 
Плу сквам пер фе кат II (trapassatoremoto)
Па сив (formapassiva)
stare+gerundio
stareper+infinito
Нео д ре ђе ни на чи ни (modi indefiniti), Ин фи ни тив (infinito), 

Пар ти цип (participio) и Ге рунд (gerundio) 
Без лич нопа сив на кон струк ци ја са за ме ни цом si(sipassivan

te)
Уво ђе ње но ве гра ђе
Управ ни и не у прав ни го вор (discorsodirettoeindiretto)
Сла га ње вре ме на у ин ди ка ти ву и кон јунк ти ву (concordan

za dei tempi all’indicativo e al congiuntivo); од нос исто вре ме но
сти, прет ход но сти и по сте ри ор но сти (rapporto di anteriorità,
contemporaneitàeposteriorità)

Прилози

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Основ ни при ло зи bene, male, molto, poco, troppo, meno, più, 

при ло шки из ра зи за од ре ђи ва ње вре ме на (prima, durante, dopo) и 
про сто ра adestra,asinistra,dritto,davanti,dietro,sotto,sopra,su,giù

Упит ни при ло зи quando?come?perché?dove?
Гра ђе ње при ло га од при де ва по мо ћу су фик са ment

Реченица

Об на вља ње и про ши ри ва ње из прет ход них раз ре да
Упит на ре че ни ца
Ред ре чи у ре че ни ци 
Сло же на ре че ни ца: упо тре ба ве зни ка ко ји уво де за ви сну ре

че ни цу (вре мен ску, узроч ну, ре ла тив ну, хи по те тич ки пе ри од итд.) 
Ире ал на по год бе на ре че ни ца, са им пер фек том у про та зи и 

апо до зи
Хи по те тич ки пе ри од: ре ал на, по тен ци јал на и ире ал на
Про ста и про ши ре на ре че ни ца у по тврд ном и у од рич ном об

ли ку

Норвешкијезик

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

Именице

Род име ни ца (му шки, жен ски, сред њи)
Нео д ре ђе ни об лик јед ни не и мно жи не пра вил них име ни ца
Од ре ђе на јед ни на и мно жи на (са пост по зи тив ним чла ном)
Ге ни тив вла сти тих име ни ца и упо тре ба нео д ре ђе ног об ли ка 

на кон ге ни ти ва
Упо тре ба нео д ре ђе ног/од ре ђе ног об ли ка име ни ца у за ви сно

сти од по зи ци је по се си ва (тип: minbil–bilenmin)
Не пра вил ни об ли ци мно жи не име ни ца на er (тип: tysker,gen

ser,fisker)
Об ли ци мно жи не име ни ца му шког и жен ског ро да без на став

ка за нео д ре ђе ну мно жи ну (тип: mus,ting)

Заменице

Лич не за ме ни це: но ми на тив/su bjektsform (jeg,du,han,hun,vi,
dere,de) и аку за тив/objektsform (meg,deg,ham,henne,oss,dere,dem)

За ме ни це den i det(bokaden,brevetdet)
По врат не за ме ни це (meg,deg,oss,dere,seg)
Упит не за ме ни це hvem,hva,hvor,hvilken,hvilket,hvilke

Придеви

Од ре ђе ни и нео д ре ђе ни об лик јед ни не и мно жи не пра вил них 
при де ва

Кон гру ен ци ја име ни ца и при де ва (атри бу тив но и пре ди ка тив но)
Об ли ци ком па ра ци је, мор фо ло шки и пе ри фра стич ни; су пер

ла тив у пи та њи ма
Об ли ци сред њег ро да нео д ре ђе не јед ни не при де ва на lig i sk 

(etvanskeligspørsmål,etnorskord)
Ред ни бро је ви
При де ви mange/mye,litt/lite,få и бро ји вост име ни ца

Детерминативи

Кван то ри – основ ни бро је ви
Нео д ре ђе ни члан (en, ei, et) и ње го ва упо тре ба у име нич кој 

фра зи
Де мон стра ти ви denne,dette,disse
Посесивиmin,din,vårи по се сив ни ре флек сив sin
Де тер ми на ти ви noenи noe и њи хо ва упо тре ба у од но су на 

бро ји вост и не бро ји вост име ни це (noenmennesker–noeмат) и у 
од но су на род и број бро ји вих име ни ца у пи та њи ма и при Не га ци
ји (ikkenoenbank–ikkenoepostkontor)

Глаголи

Пре зент; из у зе ци у пре зент ској про ме ни (vite,spørre,gjøre)
Пре зент мо дал них гла го ла (burde,kunne,skulle,ville,måtte)
Гла гол ске кон струк ци је са до пу ном у ин фи ни ти ву са ин фи ни

тив ном озна ком (тип: begynneåregne)
Кон струк ци је са мо дал ним гла го лом и ин фи ни ти вом без ин

фи ни тив не озна ке (тип: kansnakke)
Пре те рит сла бих гла го ла (све 4 гру пе) и од ре ђе них фре квент

них ја ких гла го ла (være,bli,gå,synge,drikke,ta,få)
Им пе ра тив
Пер фе кат сла бих гла го ла и од ре ђе них фре квент них ја ких гла

го ла
Фу тур I (по моћ ни мо дал ни гла го ли skulleиville и кон тра сти

ра ње упо тре бе)
Гла го ли synes/tro

Прилози

Ре че нич ни прилозиikke,alltid,aldri,gjerneи њи хо ва по зи ци ја 
у не за ви сним и за ви сним ре че ни ца ма

Ло ка тив ни и ди рек тив ни при ло зи her:hit, der:dit
Основ ни при ло зи де ри ви ра ни од при де ва (тип: godt,langsomt)
Мо ди фи ка тив ни при лог vel

Предлози

Ло ка тив ни пред ло зи i/på, hos, fra/til; тем по рал ни предло
зиfor...siden,om,i

Редречиисистемнезависних/зависнихреченица

ред ре чи у из јав ној ре еч ни ци; кон јунк то ри og,men,eller
упит ни об лик (Snakkerdunorsk?)
пи та ња са упит ном реч ју (Hvorbordu?)
крат ки од го во ри („gjørestøtte”), по тврд ни и од рич ни (Ja,det

erdet.Jo,detgjørvi)
но ми нал не за ви сне ре че ни це са ве зни ци ма atиom + ин ди

рект ни го вор уве ден пре зен том
ред ре чи у ре че ни ца,а са ин вер зи јом по сле при ло шке од ред

бе за вре меи ме сто(Hanspillerfotballengangiuka–Engangiuka
spillerhanfotball)

вре мен ске ре че ни це уве де не су бјунк то ри ма da i når
узроч не за ви сне ре че ни це са субјункт оромfordiи тран сфор ма

ци ја са др жа ја по мо ћу при ло га derfor
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ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Именице

Об на вља ње упо тре бе од ре ђе ног и не од ре ђе ног об ли ка име
ни ца у ве зи са упо тре бом чла но ва, ге ни ти ва, по се си ва, те mange,
flere,noen,hvilken,noenav,mangeav

Про ме на име ни ца сва три ро да са про ме ном во ка ла осно ве 
(тип: bokbøker,handhender,nattnetter,tretrær) 

Про ме на име ни ца му шког и жен ског ро да на el, en, er 
(sykkel,voksen,mønster)

Пар ци јал на суп стан ти ви за ци ја од ре ђе них при де ва (desyke,de
unge,degamle,derike,defattige)

По се сив ни ге ни тив (уз нео д ре ђе ни об лик име ни це) и екви ва
лент на пред ло шка фра за са til (уз од ре ђе ни об лик име ни це): Annes
bokbokatilAnne

Заменице

Об на вља ње си сте ма лич них за ме ни ца и ре флек си ва seg; нео
д ре ђе на за ме ни ца man/en

Придеви

Об на вља ње про ме не при де ва у бро ју, ро ду и од ре ђе но сти, те 
кон гру ен ци је са име ни цом у атри бу тив ној и пре ди ка тив ној функ ци ји

Об ли ци не пра вил них при де ва на el, en, er (gammel,sulten,
vakker) 

Не про мен љи ви при де ви (bra,moderne,stakkars) 
Об ли ци па ра диг ме не пра вил них при де ва litenи annen
Не до ста так кон гру ен ци је са име ни цом у пре ди ка тив ној упо

тре би (тип: Fiskersunt)
Об на вља ње об ли ка ком па ра ти ва и су пер ла ти ва, са фо ку сом 

на не пра вил не и су пле тив не об ли ке (тип: ungyngreyngst,gam
meleldreeldst); од ре ђе ни об лик су пер ла ти ва и ње го ва упо тре ба 
(атри бу тив но и пре ди ка тив но)

Детерминативи

Об на вља ње по се си ва са по себ ним фо ку сом на упо тре бу ре
флек сив ног по се си ва sin

Об на вља ње де тер ми на ти ва noenи noeс об зи ром на обе упо
тре бе;

Суп стан ти ви за ци ја де тер ми на ти ва noenи noe/ikkenoen(ingen)
и ikkenoe(ingenting)

Об на вља ње кван то ри all/alt/alle, hver/hvert, begge/begge to/
beggedeler,ingenavdelene

Глаголи

Об на вља ње об ли ка пре те ри та и пер фек та са по себ ним фо ку
сом на кон тра сти ран је упо тре бе; 

Об ли ци пре те ри та и пер фек та дру гих ја ких гла го ла
Плу сквам пер фе кат
На чи ни ис ка зи ва ња бу ду ће рад ње (фу тур I, пре зент, кон струк

ци је са kommertilå...иJeghartenktå...)
Пер фе кат за из ра жав ње бу ду ће рад ње уз су бјунк то ре etter

atиnår
Об на вља ње гла го ла ког ни ци је: synes/troуз до да так глаго

лаtenke
Ре флек сив ни гла го ли(barbereseg,skyndeseg,tenkeseg)
Гла гол ска ди ја те за: пе ри фра стич ни па сив („blipas siv”) пре

зен та, пре те ри та и фу ту ра; Мор фо ло шки па сив („s – pas siv=) (ин
фи ни тив, пре зент)

Пре те рит мо дал них гла го ла 

Прилозииприлошкесинтагме

Об на вља ње: из ра зи за вре ме и упо тре ба пре те ри та и пер фек
та (omtoår,itoår,fortoårsiden) 

Об на вља ње и про ши ри ва ње: при ло зи на ста ли од при де ва 
При ло зи за вре ме и тем по рал но струк ту ри са ње до га ђа ја 

(først,så,etterpå,deretter)

Ло ка тив ни и ди рек тив ни при ло зи, об на вља ње и об ра да (ut/
ute,opp/oppe,inn/inne,hjem/hjemme/hjemmefra)

При ло зи langt i lenge

Предлози

Ло ка тив ни пред ло зи (i,på,under,mellom,blant,over)
Гра ма тич ке ко ло ка ци је: гла гол + пред лог (tenkepå/om,leteetter,

interesseresegfor), при дев + Пред лог (enigi/med,interesserti,gladi)

Везници

Дис кон ти ну и ра ни кон јунк то ри både...og, verken...eller,enten...
eller

Реченичнеструктуре

Об на вља ње: ред ре чи у оба ве штај ним ре че ни ца ма
Об на вља ње и про ши ри ва ње: ред ре чи у за ви сним ре че ни ца ма 

(об на вља ње по зи ци је негацијеikke, об ра да при ло га ко ји у ре че нич
ној ше ми за у зи ма ју исту по зи ци ју: ofte, sjelden, aldri, alltid)

На чин ске до пу не: кон струк ци ја vedå+инфинитив; на мер не 
до пу не – кон струкцијаforå+инфинитив

Узроч не ре че ни це (субјункт орfordi – об на вља ње, уво ђе ње 
субјункт ораsidenиettersom)

Ре ла тив не ре че ни це саsom;из о ста вља ње ве зни ка у ре ла тив
ним ре че ни ца ма (Perharenvennhanikkeharsettpålenge)

за ви сноупит не ре че ни це (om,hva,hvor,hvilken)
ин ди рект ни го вор ув ден пре те ри том, са основ ним пој мо ви

ма сла га ња вре ме на (ис хо ди шни пре ди кат се по ме ра у пре те рит и 
плу сквам пер фе кат)

Творба речи: сло же не име ни це ти па име ни ца + име ни ца 
(ordbok,nattog,hjemmelekse)

Правопис: упо тре ба ма лог и ве ли ког сло ва

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Именице

Об на вља ње об ли ка па ра диг ме пра вил них и не пра вил них 
име ни ца сва три ро да

Ва ри ја ци је у упо тре би нео д ре ђе ног чла на у од но су на бро ји
вост и не бро ји вост (Handrikkermyeøl.Gimegenøl!), кла си фи ка
тив ност и ква ли фи ка тив ност (Hunerelev.Hanerenidiot!)

Придеви

Об на вља ње кон гру ен ци је са име ни цом, атри бу тив но и пре ди
ка тив но 

Об на вља ње пра вил них и не пра вил них об ли ка ком па ра ти ва и 
су пер ла ти ва 

Об на вља ње: ред ни бро је ви
Од ре ђе ни об лик по зи ти ва и су пер ла ти ва при де ва из ме ђу де

тер ми на ти ва и нео д ре ђе ног об ли ка име ни це (Karis nye bok, min
bestevenninne)

Пар ти цип пер фек та сла бих гла го ла у атри бу тив ној функ ци ји 
(etlukketvindu–detlukkedevinduet)

Заменицеидетерминативи

Об на вља ње нео д ре ђе не за ме ни це man/en; об ра да по се сив ног 
об ли ка ens

Об на вља ње де тер ми на ти ва all/alt/alle,hver/hvert
Об на вља ње: бро је ви
Де тер ми на ти ви egen и selv

Глаголи

Гла гол ска ди ја те за: об на вља ње пе ри фра стич ног па си ва пре
зен та, пре те ри та и фу ту ра; об ра да пе ри фра стич ног па си ва пер фек
та и плу сквам пер фек та

Без лич ни па сив са det (Detblesyngethelekvelden)
Пр ви кон ди ци о нал (skullekomme)
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Пар ти цип пре зен та – об ли ци и упо тре ба
Гла го ли ко ји озна ча ва ју по зи ци ју и сме шта ње у по зи ци ју: lig

ge/legge,sitte/sette/stå
Сло же ни гла го ли/гла го ли са пар ти ку лом, одво ји ва пар ти ку ла 

(leggepåseg,dukkeopp,taut,giopp)

Прилози

При лог gjerneи ње го ва ком па ра ци ја (heller–helst)

Предлози

Пер фе кат уз пред лог påи не га ци ју (Jegharikkesetthampå5år)
Пред лог på у из ра зи ма за ко ли чи ну (enguttpå5år,enleilighet

på40kvm,etbeløppå20000kr)
Гра ма тич ке ко ло ка ци је: име ни ца + пред лог (eksempelpå,

mangelpå,grunntil)

Реченичнеконструкције

Иш че ља ва ње /ut brytning су бјек та и објек та у оба ве штај ној ре
че ни ци, пре зент и пре те рит (DeterAnnesomkommer.DetvarAnne
detraff)

Об на вља ње: сла га ње вре ме на
Ин ди рект ни го вор уве ден пре те ри том, са сла га њем вре ме на 

(пре те рит, плу сквам пер фе кат, I кон ди ци о нал)
Ве зни ци etteratиnår – об на вља ње упо тре бе пер фек та за ис ка

зи ва ње бу ду ће рад ње (Etteratjegharvasketopp,skaljegleggemeg), 
Об на вља ње вре мен ских ре че ни ца са da/når,уво ђе ње су бјунк

то ра før и idet
Услов не ре че ни це без упо тре бе кон ди ци о на ла, уве де не су

бјунк то ром hvisи без ве знич ке Услов не ре че ни це уве де не ин вер зи јом 
Доп су сне ре че ни це уве де не су бјунк то ри ма selv om, enda, ti

trossfor; тран сфор ма ци ја са др жа ја по мо ћу при ло га likevel

Творбаречи

име ни це ко је озна ча ва ју ста нов ни ка ме ста или др жа вља ни на 
(italiener,tysker,bergenser,polakk,islending)

при де ви на lig и sk/isk (viktig,vanlig,naturlig,tidlig...;norsk,
afrikansk,bergensk,grammatisk,fanstastisk...)

Правопис: пра ви ла упо тре бе за ре за

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

Именице

Ге ни тив у вре мен ским и про стор ним из ра зи ма (entiminutters
pause,enfemkilometersreise)

Про ме на име ни ца сред њег ро да на um (museum,jubileum,al
bum,visum)

Придеви

Об ли ци пар ти ци па пер фек та фре квент них ја ких гла го ла у 
атри бу тив ној упо тре би (enstjålenbil–denstjålnebilen,etforsvun
netbarn–forsvunnebarn)

Заменице

Упо тре ба ре ла тив не за ме ни це somна по зи ци ји су бјек та у за
ви сноупит ним ре че ни ца ма и пи та њи ма са кон струк ци јом иш че
ља ва ња (Hanspurtehvemsomskullekomme.Hvemvardetsomkom?)

Детерминативи

Упо тре ба кван то ра ingenи ikkenoenу за ви сној ре че ни ци (Det
varingender→Hansieratdetikkevarnoender)

Глаголи

Дру ги кон ди ци о нал (skullehakommet) – об лик и упо тре ба (са
мо стал но у жељ ним ре че ни ца ма и у услов ним ре че ни ца ма за ис ка
зи ва ње нео ства ри ве рад ње)

Об на вља ње сла га ња вре ме на
Епи стем ска упо тре ба мо дал них гла го ла skulle (Han skal ha

kommet) иmåtte (Hanmåværesyk)
гла го ли са раз дво ји вом и не раз дво ји вом пар ти ку лом, об ра да 

упо тре бе фре квент ног гла го ла са пар ти ку лом
fåпа сив
Па сив ста ња („værepas siv”) и ње гов од нос пре ме пер фек ту 

пе ри фра стич ног па си ва са по моћ ним гла го лом bli (Breveter skre
vet:Breveterblittskrevet/erskrevet)

Прилози

При ло зи ко ји из ра жа ва ју сте пен (veldig,mye,enda,aller)
Не на гла ше ни мо ди фи ка тив ни ре че нич ни при ло зи (jo,vel,nok,

visst)
При ло зи и пред ло зи за не га ци ју усло ва (ellers, medmindre,

uten)

Реченичнеконструкције

Иш че ља ва ње/ut brytning при ло шке од ред бе (Det er tilBergen
(at)viskalreise)

Иш че ља ва ње/ut brytning у пи та њи ма (Hvorerdetduskalreise?
Hvaerdetdusier?)

Раз ли чи ти на чи ни из ра жа ва ња узроч но сти у нор ве шком је
зи ку и раз ли чи ти на чи ни струк ту ри са ња узроч нопо сле дич них 
до га ђа ја (узроч не и по сле дич не ре че ни це, гла гол ске, име нич ке и 
пред ло шке фра зе: skyldes, forårsake,gi,føretil,medføre,resultere(i); 
årsak(til),grunn(til))

По ред бе не ре че ни це и из ра зи за по ре ђе ње
На мер не ре че ни це са су бјунк то ри ма forat,slikat,så
По сле дич не ре че ни це са су бјунк то ри ма slikat,så,så...at

Рускијезик

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

Фонетикаиортоепија

Обележјасугласничкогисамогласничкогсистемаруског
језика

Из го вор гла со ва ко ји се бе ле же сло ви ма ж, ш, ч, щ, л, й, ё, ы, 
э, ю, я.

Из го вор и бе ле же ње пар них твр дих и ме ких, звуч них и бе
звуч них су гла сни ка.

На чи ни бе ле же ња гла са [ј].
Пи са ње са мо гла снич ких сло ва по сле су гла сни ка к, г, х, ж, ш, 

ч, щ.
Из го вор и бе ле же ње ак цен то ва них и ре ду ко ва них са мо гла

сни ка о и а.
Функ ци је зна ко ва ь, ъ.
Из го вор су гла снич ких гру па (чт чн, сч, зч; тся, ть ся; 

стн, здн, вств, лнц, сш, зш и др.) – на кон крект ној лек си
ци у тек сту.

По јам фо нет ске ре чи. 
Основ ни ти по ви ин то на ци о них кон струк ци ја из јав не и упит

не ре че ни це (ИК1, ИК2, ИК3).

Именице

Ло ка тив јед ни не нае/у (о бе ре ге / на бе ре гу, о ле се / в ле су, 
на краю).

Именицемушкогродатврдеимекепромене

Про ме на име ни ца ти па студент,корабль;санаторий.
Но ми на тив мно жи не на а, я, ья, е, онок/ёнок (го род – 

го ро да, учи те ль – учи те ля, де ре во – де ре вья, гра жда нин – гра жда
не, ре бё нок – ре бя та).
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Именицеженскогрода

Про ме на име ни ца наа/я,ия(сте на, ня ня, ар мия). 

Именицесредњегрода

Про ме на име ни ца на о,е,ие(ок но, мо ре, зда ние).
Име ни це ко ји ма се озна ча ва про фе си ја љу ди, њи хо ва на ци

о нал на или те ри то ри јал на при пад ност (са нај че шћим су фик си ма:
ак, як, анин/янин, аре; атор/ятор, ен, ка, ер, льк/ик,
ль/ица и сл.) – ре цеп тив но.

Именицеpluraliatantum (брю ки, ду хи, во ро та).
Непроменљивеименице (бю ро, ме тро, па ль то, ко фе). 
Акцентиименица.

Заменице

Лич не и при свој не за ме ни це (без свой)

Придеви

Гра ђе ње, вр сте и функ ци ја при де ва
Опи сни при де ви
Про ме на при де ва
При свој ни при де ви на ин.
По ре ђе ње при де ва: сло же ни ком па ра тив и су пер ла тив, про

сти не про мен љи ви ком па ра тив (стар ше, мо ло же) 
При де ви за озна ча ва ње про сто ра и вре ме на (се год ня шний, 

зде шний, верх ний, ни жний). 
Рек ци ја при де ва – уоча ва ње раз ли ка у од но су на срп ски је зик 

(на кон крет ној лек си ци у тек сту)

Бројеви

Основ ни бро је ви: 1; 2, 3, 4; 5 – 20, 30; 50, 60, 70, 80; 40, 90, 
100 и њи хо ва упо тре ба у нај че шћим струк ту ра ма за ис ка зи ва ње ко
ли чи не и вре ме на са пред ло зи ма сдо;спо;отдо;к.

Ис ка зи ва ње вре ме на на ча сов ни ку у раз го вор ном и слу жбе
ном сти лу.

Ак це нат бро је ва, пи са ње бро је ва ре чи ма.

Глаголи

Инфинитив,инфинитивнаоснова.
Глаголскивид.
Твор ба ви да по мо ћу пре фик са, су фик са, осно ве и ак цен та – 

ре цеп тив но.
Гла гол ски па ро ви фор ми ра ни по осно ву раз ли чи тог ви да (пи

са ть / на пи са ть, бра ть / взя ть и др.).
Нај че шћи пре фик си за гра ђе ње гла го ла (ре цеп тив но): В:

вно си ть, вхо ди ть; ВЗ: взле те ть, взбе жа ть; ВОЗ: во збу ди ть; ВЫ: 
вы бе жа ть; ДО: до бе жа ть; ЗА: за пе ть; ИЗ: из бра ть; НА: на бро
си ть; ПО: по бе жа ть, по го во ри ть; ПОД: под бе жа ть; ПРИ: при го
то ви ть, при е ха ть; У: уйти и сл. 

Нај че шћи су фик си за гра ђе ње гла го ла (ре цеп тив но): АТЬ: 
встре ча ть, ужи на ть; ВАТЬ: про да ва ть; ЕТЬ: ум не ть; ИВАТЬ: 
рас сма три ва ть; ЫВАТЬ: свя зы ва ть; ОВАТЬ: де й ство ва ть и сл. 

Презент,презентскаоснова/основапростогбудућегвре
мена;прваидругаконјугација.

Нај че шће ал тер на ци је осно ве у пре зен ту и про стом бу ду ћем 
вре ме ну.

Будућевремеглагола(сложеноипросто).
Прошловреме.
Глаголикретања: ид ти / хо ди ть, еха ть / езди ть, не сти / но си

ть, бе жа ть / бе га ть.
Глаголскиприлози:гла гол ски при лог не свр ше ног ви да.
Рекцијаглагола – уоча ва ње раз ли ка у од но су на срп ски је

зик (на кон крет ној лек си ци у тек сту).
Акценатглагола,померањеакцента.

Прилози

При ло зи и при ло шке од ред бе за ме сто, вре ме, на чин и ко ли
чи ну. По ре ђе ње при ло га.

Предлози

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је од 
упо тре бе истих или слич них у срп ском је зи ку, на при мер: ЗА са 
аку за ти вом и ин стру мен та лом у про стор ној од ред би; ИЗЗА са ге
ни ти вом у из ра жа ва њу ме ста и узро ка; ИЗПОД са ге ни ти вом у 
од ред би ме ста; К са да ти вом у вре мен ској од ред би; ПО са да ти вом 
у атри бут ској, про стор ној, вре мен ској, на чин ској и узроч ној од ред
би; У са ге ни ти вом у про стор ној од ред би.

Везници

Нај фре квент ни ји про сти ве зни ци за по је ди не вр сте не за ви
сносло же них ре че ни ца: а,и,но,или. Нај фре квент ни ји сло же ни 
ве зни ци: потомучто,таккаки сл. 

Реченичнимодели

Јед но став не ре че нич не мо де ле при ме њи ва ти у раз ли чи тим 
ва ри јан та ма и ком би на ци ја ма. При то ме те жи ти да се уоче слич но
сти и раз ли ке у ис тра жи ва њу истих од но са у срп ском и ру ском је
зи ку. По себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич ном 
и упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Субјекатскопредикатскиодноси

Ре че ни це са имен ским пре ди ка том: а) ве зни ци быть,стать,
являться: Его отец был вра чом, а он ста нет ин же не ром. Се стра 
ста ла учи те ль ни цей. б) нул ти ве зник: Его брат – то ка рь по ме тал
лу. Она се год ня ве се лая. Он си ль нее всех. 

Објекатскиодноси

Ре че ни це са
а) ди рект ним објек том: Мы смо тре ли но вую кар ти ну. Я не по

лу чил отве та.
б) ин ди рект ним објек том: Товарищиобещалиприйти.Братв

письмесообщает,чтоприедеткнам.
(И ре цеп тив но): Мальчикслушаетсяматери.Андрейизменил

родине.Онихпоблагодарил.Бойцыпожертвовалижизнью.Они
смеялись над этой глупостью. Эта фотография напоминает о
прошлом.

Просторниодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Я иду ту да (вниз, на верх, вну трь, до

мой). Он остал ся там (вни зу, на вер ху, вну три, до ма);
б) из ра же ним за ви сним па де жом: Ма ль чик спря тал ся за две

рь. Де воч ка сто ит за две рью. Ма ши на по я ви ла сь изза угла. Ко шка 
вы ле зла изпод ди ва на. Мы дол го гу ля ли по го ро ду. Я си жу у ок на. 
Он жи вёт у сво их ро ди те лей. 

Атрибутивниодноси

Ре че ни це са атри бу том 
а) у су пер ла ти ву: Пу шкин явля ет ся ве ли ким рус ским по э том.
б) у за ви сном па де жу: Я за был те тра дь по рус ско му язы ку.

Временскиодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Я при шёл ра нь ше те бя.
б) из ра же ном за ви сним па де жом: Они вер ну ли сь к ве че ру (к 

трём ча сам). Врач при ни ма ет по по не де ль ни кам. Я се год ня учил ся 
с пя ти до се ми ча сов.

Начинскиодноси

Ре че ни це са од ред бом
а) из ра же ном при ло гом: Он го во рит порус ски. Ма ша пи шет 

бо лее кра си во, чем ты. На та ша пи шет кра си вее всех. 
б) из ра же ном за ви сним па де жом: Кни ги по шли те по поч те.
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Узрочниодноси

Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом: Он не 
при е хал в срок по бо ле зни.

Сложенареченица

Од нос ре че ни ца у сло же ној ре че ни ци. Не за ви сносло же не и 
за ви сносло же не ре че ни це. Упо тре ба за пе те у сло же ној ре че ни ци. 
Управ ни и не у прав ни го вор. Пре тва ра ње управ ног у не у прав ни го
вор и обр ну то.

Правопис

Ин тер пунк ци ја. По де ла ре чи на сло го ве. Пи са ње ве ли ких 
сло ва (по себ ну па жњу по све ти ти ра зли ци из ме ђу ру ског и срп ског 
пра во пи са). 

Лексикологија

Ва ри јан те ре чи. Ви ше знач ност ре чи. Хо мо ни ми. Уоча ва ње 
ме ђу је зич ких хо мо ни ма и па ро ни ма у тек сту. Лек сич ка спо ји вост 
са по себ ном па жњом на уоча ва њу раз ли ка у лек сич кој спо ји во сти 
из ме ђу ру ских и срп ских лек се ма.

Лексикографија

Струк ту ра дво је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Именице

Из ве де не и сло же не име ни це. 
Нај фре квент ни је скра ће ни це (ВУЗ.комсомол,БАМ,МГУ). 
Име ни це са су фик си ма су бјек тив не оце не, нпр. за му шки род: 

ок,чик: ли сток, ма га зин чик; за жен ски род:ка,онка/енка: руч
ка, де воч ка, се стрён ка; за сред њи род: ецо,це: пи сь ме цо, де рев це.

Име ни це на иј (си сте ма ти за ци ја)
Ва ри јан те па де шких на ста ва ка ген. једн. нау (с краю, ки ло 

са ха ру, при ба ви ть ша гу, вы пи ть ча й ку).
Про ме на име ни ца на мя (вре мя)
Презименанаов,евин.
Ак це нат име ни ца. 

Заменице

За ме ни це этот, тот, та кой, ка кой, чей.
При свој не за ме ни це (си сте ма ти за ци ја) и свой.
Од рич не за ме ни це: не ко го, не че го (ре цеп тив но).
Оп ште за ме ни це: сам, са мый, лю бой.

Придеви

Ду жи и кра ћи об ли ци при де ва. Оба ве зна упо тре ба кра ћег об
ли ка (у пре ди ка ту са до пу ном). Ак це нат при де ва. 

По ре ђе ње при де ва – про сти об лик су пер ла ти ва (бли жа й ший, 
про сте й ший, худ ший) 

При свој ни при де ви наов,ев,ский.

Бројеви

Основ ни бро је ви: 200  400; 500  900; 1000.
Сла га ње бро је ва и име ни ца: один дом, два (три, че ты ре) до

ма, пя ть до мов; од на пар та, две (три, че ты ре) пар ты, пя ть парт; 
один год, два (три, че ты ре) го да, пя ть лет.

Ред ни и збир ни бро је ви. 

Глаголи

Гла го ли кре та ња: ве сти / во ди ть, вез ти / во зи ть, ле те ть/ле та ть, 
плы ть/пла ва ть

Им пе ра тив гла го ла свр ше ног ви да у си ту а ци ја ма. 
Гла гол ски пре фик си. Уло га пре фик са ци је у из ме ни гла гол ског 

ви да. 

Су фик си за гра ђе ње гла го ла. 
Гла гол ски при лог свр ше ног ви да. 
Гла гол ски при де ви ак тив ни и трп ни гла гол ски при дев крат ки.
Рек ци ја гла го ла – уоча ва ње раз ли ке у од но су на срп ски је зик 

на кон крет ној лек си ци у тек сту. 
По тен ци јал (ре цеп тив но).
Ак це нат гла го ла.

Прилози

Мо де ли за гра ђе ње при ло га: придевска основа+и (порус
ски, прак ти че ски).

Предлози

Нај фре квент ни ји пред ло зи и пред ло шке кон струк ци је.

Везници

Прост ве зник „да”; Сло же ни ве зни ци: перед темкак, пре
ждечеми сл. 

Ре че нич ни мо де ли
Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не про гра мом за 1. раз ред тре ба и 

де ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. У дру гом раз ре
ду по себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич ном и 
упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Субјекатскопредикатскиодноси

Ре че ни це са кра ћим при дев ским об ли ком у пре ди ка ту: Я был 
бо лен грип пом. Он спо со бен к ма те ма ти ке.

Објекатскиодноси

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву: Врач со ве то вал мне от
дох ну ть. Я уго во рил то ва ри ща мол ча ть.

Сло же на ре че ни ца: Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.

Просторниодноси

Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом: За яц 
по бе жал по лем. Лам па ви сит над сто лом.

Сло же на ре че ни ца: Мы по шли ту да, ку да ве ла уз кая тро пин ка.

Начинскиодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Они во звра щ а ли сь до мой 
ве се ло раз го ва ри вая. Он по здо ро вал ся кив нув го ло вой.

Сло же на ре че ни ца: Мы всё сде ла ли так, как ска зал учи те ль. 
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.

Временскиодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Во звра щ а я сь до мой, я 
встре тил то ва ри ща.

Сло же на ре че ни ца: Как то ль ко скры ло сь сол нце, ста ло хо лод но.

Узрочниодноси

Ре че ни це са гла гол ским при ло гом: Не на хо дя ну жно го сло ва, 
он за мол чал. По чув ство вав го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня.

Сло же на ре че ни ца: Так как брат по чув ство вал го лод, он ре
шил по о бе да ть без ме ня.

Циљниодноси

Ре че ни це са од ред бом у ин фи ни ти ву: Мы при шли про сти ть ся 
/ что бы про сти ть ся. Ма ть от пу сти ла доч ку гу ля ть.

Сло же на ре че ни ца: Что бы пра ви ль но го во ри ть, ну жно хо ро
шо усво и ть грам ма ти ку.

Условниодноси

Сло же на ре че ни ца: 
а) по тен ци јал на: Если ты при дё шь ко мне, я те бе всё объ я сню.
б) ре ал на: Если бы ты хо тел, ты мог бы оста ть ся.
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в) ире ал на: Если бы вы при шли вче ра, вы за ста ли бы зде сь и 
мо е го бра та.

Одричнареченица

По себ но обра ти ти па жњу на упо тре бу (ме сто) реч це НЕ у де
ли мич ноод рич ним ре че ни ца ма.

Једночланереченице

Нео д ре ђе нолич не ре че ни це (крат ко).

Правопис

Упо тре ба ме ког и тр дог зна ка.
Упо тре ба за пе те у сло же ној ре че ни ци са уоча ва њем раз ли ка у 

од но су на срп ски.

Фонетикаиортоепија

Из го вор и бе ле же ње су гла снич ких гру па – аси ми ла ци ја су гла
сни ка по звуч но сти.

На чи ни бе ле же ња гла са Ј.
По јам фо нет ске ре чи. 
Основ ни ти по ви ин то на ци о них кон струк ци ја у окви ру сло же

не ре че ни це. 

Лексикологија

Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми, ме ђу је зич ки хо мо ни ми и 
па ро ни ми. Основ но и пре но сно зна че ње ре чи. Де ми ну ти ви.

Лексикографија

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Именице

Име ни це оп штег ро да. Plu ra lia i sin gu la ria tan tum. Род скра ће
ни ца. На ши и стра ни по зна ти ји ге о граф ски на зи ви са спе ци фич но
сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни. Име ни це ко је озна ча ва ју ма те ри ју. 
На зи ви пред став ни ка на ци о нал них и те ри то ри јал них гру па (твор
ба, му шки и жен ски род, но ми на тив, и ге ни тив мно жи не). Име ни
це при дев ског по ре кла. Пре глед на ста ва ка у ге ни ти ву име ни ца plu
ra lia tan tum. Ак це нат име ни ца.

Заменице

Нео д ре ђе не за ме ни це са то,нибудь,либо,кое. По врат на за
ме ни ца уз гла го ле. Упо тре ба за ме ни це свой. За ме ни ца сей.

Придеви

При свој ни при де ви ти па медвежий. Раз ли ка у упо тре би про
стог и сло же ног ком па ра ти ва и су пер ла ти ва. Да ље уоча ва ње раз ли
ка у рек ци ји при де ва из ме ђу ру ског и срп ског је зи ка.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја про ме не основ них бро је ва и њи хо ва упо тре
ба. Бро је ви полтора и полтораста. Сло же ни це са пол.

Глаголи

Гла го ли са зна че њем оба ви да. Не пар ни гла го ли. Гла го ли кре
та ња са пре фик си ма. Раз ли чи та зна че ња гла гол ских об ли ка на ся. 
Им пе ра тив тре ћег ли ца јед ни не, пр вог и тре ћег ли ца мно жи не. Им
пе ра тив дру гог ли ца јед ни не и мно жи не гла го ла ти па пить,петь,
лечь,есть.Пре фик си са вре мен ским зна че њем по чет ка, по на вља
ња и за вр шет ка рад ње. Ак це нат.

Прилози

Гра ђе ње при ло га од дру гих вр ста ре чи.

Узвици

Нај че шћи уз ви ци и њи хо ва функ ци ја.

Реченичнимодели

Ре че нич не мо де ле уве де не у на ста ву то ком прет ход них раз
ре да об но ви ти и си сте ма ти зо ва ти та ко да се уче ни ци до ве ду до ја
сног са зна ња

а) да се исти сми сао/зна че ње/од нос у ру ском је зи ку мо же ис
ка за ти сред стви ма раз ли чи тог ни воа (реч ју, син таг мом, по лу пре ди
ка тив ном кон струк ци јом, ре че ни цом)

б) да се исти сми сао че сто у ру ском и срп ском је зи ку ис ка зу је 
на раз ли чи те на чи не. Обра ћа ти по себ ну па жњу на сле де ће ре че
нич не ти по ве:

Једночлане реченице: уоп ште нолич не, без лич не, ин фи ни
тив не.

Упитне реченице:Спе ци фич но сти у из ра жа ва њу пи та ња у 
ру ском је зи ку. Ин то на ци ја упит них ре че ни ца.

Одричнереченице: Спе ци фич но сти у из ра жа ва њу не га ци је 
у ру ском је зи ку.

Партиципскеконструкције: Пре тва ра ње па сив не у ак тив ну 
кон струк ци ју и обр ну то. Пре тва ра ње пар ти цип ских кон струк ци ја 
у сло же не ре че ни це и обр ну то.

Сложене реченице: Да љи рад на усва ја њу за ви сносло же
них ре че ни ца са сло же ним ве зни ци ма (вследствиетого,всвязи
стем...).

Лексикологија

Да љи рад на усва ја њу си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма, па ро ни
ма, ме ђу је зич ке хо мо ни ми је и па ро ни ми је. Вр сте фра зе о ло ги за ма.

Лексикографија

Син таг мат ски реч ник, реч ник си но ни ма, ор то граф ски реч
ник, фра зе о ло шки реч ник.

Крат ка исто ри ја Ру си је и ру ске кул ту ре у 19. ве ку (На по ле
о но ва на је зда на Ру си ју, Отаџ бин ски рат, де ка бри сти, Крим ски 
рат, осло бо ђе ње кме то ва и др.). Ре а ли зам у ру ској књи жев но сти и 
умет но сти. 

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

Именице

Род не про мен љи вих име ни ца. Име ни це при дев ског и пар ти
цип ског по ре кла. Име нич ке абре ви ја ту ре. Дво ја ки об ли ци мно жи
не са раз ли чи тим зна че њем. Си сте ма ти за ци ја ак це на та име ни ца.

Заменице

Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.

Придеви

При де ви по ре клом од пар ти ци па (пи са ње ен, енн), од за
ме ни ца и бро је ва. Гра ђе ње при де ва са пе јо ра тив ним, ауг мен та тив
ним, по ја ча ним и ума ње ним основ ним зна че њем. Не про мен љи ви 
при де ви. Ак це нат при де ва – си сте ма ти за ци ја.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја бро је ва.

Глаголи

Пре не се на зна че ња про стих и сло же них гла го ла кре та ња у 
по је ди ним об ли ци ма. Зна чењ ска функ ци ја ак цен та код пар ти ци па 
и дру гих гла гол ских об ли ка. Си сте ма ти за ци ја рек ци је гла го ла.

Прилози

Си сте ма ти за ци ја при ло га.
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Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де шких кон струк ци ја по се ман
тич ком прин ци пу (за ис ка зи ва ње об је кат ских, атри бу тив них, вре
мен ских, про стор них, на чин ских, узроч них, циљ них и др. од но са).

Везници

Си сте ма ти за ци ја ве зни ка уз си сте ма ти за ци ју сло же них ре че
ни ца.

Речце

Пре глед нај че шћих реч ци и њи хо вих функ ци ја у ре че ни ци.

Узвици

Пре глед нај че шћих гла гол ских уз ви ка и њи хо ва функ ци ја.

Реченичнимодели

Об на вља ње и си сте ма ти зо ва ње усво је них ре че нич них мо де ла 
ка ко би се уче ни ци оспо со би ли да је дан исти сми сао мо гу ис ка за ти на 
раз ли чи те на чи не. Ме ђу мо дел ске тран сфор ма ци је. Стил ско ди фе рен
ци ра ње по је ди них ре че нич них мо де ла. Мо гућ но сти тран сфор ми са ња 
јед но чла них ре че ни ца у дво чла не и обр ну то. Елип тич не ре че ни це. 
Од нос лич них и без лич них ре че ни ца. Зна чењ ска функ ци ја ин то на ци је 
и ре да ре чи у ре че ни ци. Да љи рад на тран сфор ма ци ја ма пар ти цип
ских кон струк ци ја у сло же ну ре че ни цу и обр ну то. Тран сфор ма ци је 
за ви сносло же них у про сте, про ши ре не ре че ни це и обр ну то.

Лексикологија

Пре ла зак ре чи из јед не ка те го ри је у дру гу. Стил ска функ ци ја 
фра зе о ло ги зма и иди о ма.

Лексикографија

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни, нпр. кул ту ро ло
шки, реч ник књи жев них тер ми на, реч ник основ них лин гви стич ких 
тер ми на, реч ник по зо ри шних тер ми на и сл.)

Шпанскијезик

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

Именичкагрупа

1. Име ни це
– Број име ни ца, твор ба мно жи не (casa/casas,profesor/profeso

res,actriz/actrices), име ни це са истим об ли ком за јед ни ну и мно жи
ну (paraguas,lunes)

– Род име ни ца, твор ба об ли ка жен ског ро да (niño/niña,señor/
señora,actor/actriz), име ни це којe не ма ју мор фо ло шку озна ку ро да 
(violinista, cantante)

– Сла га ње де тер ми на ти ва и име ни це у ро ду и бро ју
2. Члан 
– Oдређени (el,la,los,las) / нео д ре ђе ни (un,una,unos,unas) – 

основ на пра ви ла упо тре бе чланa 
– Кон трак ци ја чла на (del,al)
3. При де ви (опи сни, при свој ни, по ка зни) 
– Род и број при де ва, при де ви ко ји не ма ју мор фо ло шку озна

ку ро да (interesante,verde) 
– По ре ђе ње при де ва, об ли ци не пра вил них ком па ра ти ва (me

jor,peor),ре ла тив ни и ап со лут ни су пер ла тив (elmásalto,altísimo) 
– Апо ко пи ра ње при де ва уз име ни цу (buen amigo, gran

político)
– Не на гла ше ни и на гла ше ни об ли ци при свој них при де ва (mi

amigo/amigomío)
–Ме сто при де ва у од но су на име ни цу
4. За ме ни це 
– Лич не за ме ни це (об ли ци за су бје кат, ди рект ни и ин ди рект

ни обје кат), по ло жај за ме ни це у од но су на гла гол ски об лик, лич не 
за ме ни це са пред ло зи ма (amí,conmigo)

– По ка зне, упит не, нео д ре ђе не за ме ни це 
– По врат на за ме ни ца 
5. Бро је ви. Основ ни бро је ви.
6. Пред ло зи – об ли ци и упо тре бе (de,con,por,para,a,hasta..);
7. При ло зи за вре ме, ме сто, ко ли чи ну 

Глаголскагрупа

1. Ко пу ла тив ни гла го ли SER и ESTAR и њи хо ви об ли ци, упо
тре ба и раз ли ке: es bo ni to/está en fer mo

2. Гла гол ска вре ме на у ин ди ка ти ву, њиховa твор ба и вре мен
ски при ло зи уз ко је се ко ри сте: presente,pretéritoperfecto,pretérito
indefinido,pretéritoimperfecto,futurosimple.

3. Пре зент су бјунк ти ва – presente de subjuntivo (пра вил ни и 
не пра вил ни об ли ци)

4. ИМ ПЕ РА ТИВ (imperativo) по тврд ни и од рич ни 
(¡canta!cantad!¡cante!¡canten!¡nocantes!¡nocantéis!)
5. Не лич ни гла гол ски oблици: ин фи ни тив, ге рун див и пар

ти цип (infinitivo,gerundio,participiopasado) – твор ба и упо тре ба 
(amar,amando,amado);

6. По себ не упо тре бе гла го ла: hacer,gustar,dolеr,haber,tener,
soler;

7. Гла гол ске пе ри фра зе: ir a+infinitivo, estar+gerundio, tener
que+infinitivo,hayque+infinitivо;

8. Раз ли ка из ме ђу гла го ла HAY/ESTÁ(n)

Питањаса упитнимречима

Quién,qué,cuándo,cómo,dónde,etc.

Негација

Nada,nadie,ningun(o/a),nunca,tampoco.
¿Havenidoalguien?–No,nohavenidonadie./Nadiehavenido.
Nomegustaestapelícula.–Amítampoco.

Условнереченице(првитип)

Simevisitaselveranoqueviene,tellevaréalaplaya.

Казивањежеље,воље,намере

• ин фи ни ти вом
• су бјунк ти вом
QuieroviajaraEspaña.QuieroqueviajesaEspaña.Quetedi

viertas

Казивањевременаиодредбезавреме

Да ни у не де љи, ме се ци, го ди шња до ба (siempre,amenudo,a
veces,nunca,con frecuencia,generalmente, frecuentemente..mañana,
ayer,pasado/próximo,queviene,durante,despuésde,antesde,cuan
do,hace…,dentrode…)

Cuando+indicativo;al+infinitivo

Поређење

Más...que,menos...que,el/la/los/lasmás....,tan…como,
Estelibroesmásinteresantequeaquel.Suúltimapelículanoes

taninteresantecomoladelañopasado.

Изразизамеруиколичину

Mucho,unpocode,unadocenade,aproximadamente,másome
nos…

¿Cuántosestudianteshanvistoesteprograma?–Másomenos,
treinta.

Kазивањенаредбиисавета

¿Puedo abrir la ventana? Sí, por supuesto...ábrela. No, no la
abras,esque...

Казивањеобавезеизабране

Tengoqueestudiar.Paraserperiodistahayquehablarenpúbli
co.Nosepuedefumarenhospitales.
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Исказивањепрошлихрадњи

EstasemanaheviajadoaTenerife.ElañopasadoviajéaTeneri
fe.Cuandoeraniño..

Казивањемишљења

Creo,opino,piensoque...(No)estoydeacuerdo...

Изражавањедопадања/недопадања

Megusta,meencanta,odio,prefiero...

Безличнеконструкције

Са гла го ли ма llover,nevar…

Ортографија

Ал фа бет. Абре ви ја ту ре. Из го вор и пи са ње гла со ва. Из го вор 
гла со ва C, G, Ј,H,Z,Y,RR,LL,Ñ.Из го вор QUE,QUI,GUE,GUI.
Ди је ре за.

По де ла ре чи на сло го ве. Основ на пра ви ла ак цен ту а ци је. Хи
јат и диф тонг.

Ин тер пунк ци ја – основ на пра ви ла (са ак цен том на об ли ке ко
ји не по сто је у срп ском је зи ку).

Пи са ње ве ли ког сло ва. 

Лексикографија

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Утвр ђи ва ње већ по зна тих је зич ких струк ту ра и про ши ри ва ње 
но вим мо де ли ма и об ли ци ма.

Именичкагрупа

1. Име ни це. Род и број име ни ца. Род и број сло же ни ца. Plu
ralia tantum. Име ни це ко је ме ња ју зна че ње са про ме ном ро да (el
puerto/lapuerta,elorden/laorden)

2. Члан. Упо тре ба од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на. Из о ста
вља ње чла на. Нео д ре ђе ни члан (зна че ње у јед ни ни и мно жи ни)

3. При де ви. По ло жај при де ва у од но су на име ни цу.Про ме на 
зна че ња при де ва у за ви сно сти од по зи ци је уз име ни цу (Unhombre
grande/Ungranhombre)

4.За ме ни це
а) Зна че ње и упо тре ба за ме ни це sе
б) Нео д ре ђе не (al gu no, nin gu no). Нео д ре ђе ни де тер ми на ти ви 
(al gu no, nin gu no, to do, cu al qu i e ra) у раз ли чи тим зна че њи ма
TráemealgúnlibrodeGarcíaMárquez.
Todaslasmañanas,todoelmundo…
Unmuchachocualquiera…
в) Од но сне (que, qu i en, cuyo)
д) Лич не за ме ни це. Си сте ма ти за ци ја мор фо син так се не на гла

ше них за ме ни ца.
5.При ло зи. Об ли ци и по ре ђе ње (fuertemente,mejor,peor)
6. Бро је ви. Ред ни бро је ви.
7. Ве зни ци (вре мен ски, узроч ни, по сле дич ни)
8. Пред ло зи (об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них пред ло га, 

кон тра сти ра ње упо тре бе пред ло га por/para)

Временскеодредбе

По че так и тра ја ње рад ње (hace,desdehace,desdeque)
До га ђа ји ко ји су се јед ном до го ди ли (undía,unavez,aqueldía...)
До га ђа ји ко ји се че сто до га ђа ју (normalmente,muchosdías,a

veces...)
Из ра зи ти рад њу у бу дућ но сти (dentrode...)
При ло зи и из ра зи за вре ме (mientras)

Глаголскагрупа

– Кон тра сти ра ње упо тре бе ко пу ла тив них гла го ла ser и estar 
(serlisto/estarlisto).

– Гла го ли са пред ло гом (enamorarse de, soñar con, casarse
con...)

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них про шлих гла гол ских 
вре ме на ин ди ка ти ва (pretéritoperfecto,pretéritoindefinido,pretérito
imperfecto) и уво ђе ње но вог: pluscuamperfecto (Cuandolleguéaca
sa,losladronesyasehabíanido)

– Об на вља ње и раз ра да бу ду ћег вре ме на futurosimple и уво
ђе ње но вог  futurocompuesto(Cuandorecibasestacarta,yoyame
habréido.)

– Кон ди ци о нал
а) прост – упо тре ба у про стим и сло же ним ре че ни ца ма
б) сло же ни – упо тре ба у про стим и сло же ним ре че ни ца ма
– Су бјунк тив: об на вља ње и раз ра да пре зен та су бјунк ти ва и 

уво ђе ње но вог – pretéritoperfectodesubjuntivo. Упо тре ба су бјунк
ти ва у имен ским, при ло шким ре че ни ца ма (вре мен ским, услов ним, 

–Пе ри фра зе – deber/tenerque+ infinitivo, llevar+gerundio,
estar+ gerundio, dejar de+ infinitivo, volver a+ infinitivo, seguir,
continuar+gerundio, estarapuntode+infinitivo,ir+gerundio,aca
barde+infinitivo,

– Гла го ли про ме не и пре о бра жа ја (ponerse,volverse,hacerse,
llegaraser,convertirseen)

– Им пе ра тив–Ин фи ни тив–раз ра да.

Синтаксасложенереченице

– Упо тре ба ве зни ка у сло же ним ре че ни ца ма (вре мен ски, 
узроч ни, по сле дич ни, услов ни).

– Пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба су бјунк ти ва у за ви сној ре че ни ци 

а)Зависнареченицауиндикативу

Mientras vivíamosenMadrid, estudiabaespañol.¿Crees (estás
segura,piensas)queaprobaremoselexamen?

Саинфинитивом(са мо дал ним гла го ли ма)
Quieroviajar.Piensoviajarmañana.
Ука за ти на из ра жа ва ње узро ка (porque, por), по сле ди це (si,

para) и на сми сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма кад се 
по ја ве у тек сту.

б) За ви сне ре че ни це у су бјунк ти ву
а) имен ске (Memolestaque viajes sola;Tepermitoque viajes

sola;Esunapenaqueviajessola;Nocreoquesea...)
б) при ло шке. вре мен ске , узроч не, до пу сне, по год бе не, на

мер не
в) од но сне

Казивањежеље,воље,намере

а) су бјунк ти вом
б) ин фи ни ти вом

Хипотетичнереченице

Simevisitas,tellevaréalaplaya.Cuandomevisites,tellevaré
alaplaya.

Казивање сумњеипретпоставке (futuro/condicional, quizá,
talvez,puedeque,alomejor)

Изражавање

– бо ја зни: Temoquehayallegadoatiempo.
– же ље: Esperoquevenga.
– за по ве сти, во ље: Quieroquemedigaslaverdad.Esnecesario

queaprendanestosverbos.

Безличнеконструкције

Са гла го ли ма llover,nevar…
Ser + adje ti vo: es ne ce sa rio, es obli ga to rio, es im por tan te…
(упо тре бу су бјунк ти ва у не ким од ових ре че ни ца)
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Узвичнереченице

Qué+sustantivo
Cuánto/Cómo+verbo
Ojalá(que)

Пасивнеконструкције

а) ser+participiopasado(Lacasafueconstruidaen1984.)
b) pa si va re fle ja (Se ven den li bros aquí.)
Управни и неуправни говор (по трвд не, од рич не и упит не 

ре че ни це, им пе ра тив).
Di me si/don de/cu an do/quién/que…
Sa bes si/ don de/cu an do/quién/que…
Me pu e des de cir don de/cu an do/quién/que…

Лексикографија

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Утвр ђи ва ње већ по зна тих је зич ких струк ту ра и про ши ри ва ње 
но вим мо де ли ма и об ли ци ма.

Именичкагрупа

Именице

Си стем ски пре глед ро да и бро ја.

Члан

– При су ство од ре ђе ног/нео д ре ђе ног чла на. Од су ство чла на. 
(Trajoloslibros/unoslibros/libros)

Заменице

– Гла го ли ко ји ме ња ју зна че ње у за ви сно сти од то га да ли се 
ко ри сте са или без за ме ни це SE:(creer/creerse)

– При су ство/од су ство лич не за ме ни це за су бје кат.
– При су ство и ре ду пли ка ци ја за ме ни ца за обје кат
– При свој не за ме ни це
– Од но сне за ме ни це (quien(es),elque,elcual,cuales,cuyo,donde)

Предлози

– Си стем ски пре глед пред ло га. Кон траст POR/PARA
– Из ра зи са пред ло зи ма (aciegas,deoídas,sinfalta)

Глаголскагрупа

– Кон тра сти ра ње упо тре бе ко пу ла тив них гла го ла ser и estar: 
(es verde/está verde); из ра зи са овим гла го ли ма (Ser pan comido;
Estarenlasnubes)

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них про шлих гла гол ских 
вре ме на ин ди ка ти ва 

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них пе ри фра за и уво ђе ње 
но вих: (comenzar/empezara+ infinitivo, ponersea+ infinitivo, ec
har(se)+infinitivo,llegara+infinitivo,ir+gerundio)

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них фу ту ра и кон ди ци о на
ла (кон тра сти ра ње упо тре бе): Estaráencasa.Sehabráidoasucasa.

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе них гла гол ских вре ме на 
су бјунк ти ва и уво ђе ње но вих (imperfecto de subjuntivo, pluscuam
perfectodesubjuntivo) 

БезличнеконструкцијесазаменицомSE

–Senecesitabantestigos.Sedetuvoalosladrones.Sevivebienen....

Пасивнеконструкције

а) ser+participiopasado
Lacasafueconstruidaen1984.

b)pasivarefleja
Sevendenlibrosaquí.

Временскереченице

– из ра жа ва ње вре мен ских од но са (hacetresañosque...,desde
hacetresaños...,llevotresaños..., llevotresañossin...)

– вре мен ски ко нек то ри (desdeque,antesdeque,nadamás,ca
davezque...)и упо тре ба раз ли чи тих гла гол ских об ли ка уз њих 

Односнереченице

– Упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва у од но сним ре че ни ца ма 
(Tengouncanarioquecantabien.Buscouncanarioquecantebien)

Именскереченице

– Упо тре ба су бјунк ти ва по сле гла го ла и из ра за ко ји из ра жа ва
ју осе ћа ња, же ље, на ред бе, за бра не, са ве та, сум њу (gustar,molestar,
querer,rogar,aconsejar,permitir,prohibir,esunapena+subjuntivo)

– Упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва по сле гла го ла ми шље ња, 
го во ра и пер цеп ци је (Creoque+indicativo;Nocreoque+subjuntivo)

Намернереченице

– фи нал ни ко нек то ри (paraque,afindeque,contaldeque...)
– упо тре ба су бјунк ти ва у на мер ним ре че ни ца ма

Допуснереченице

– до пу сни ко нек то ри (aunque,aun,apesardeque...)
– упо тре ба су бјунк ти ва у до пу сним ре че ни ца ма

Условнереченице(светримогућности)

Simevisitaselveranoqueviene,tellevaréalaplaya.
Simevisitaras,tellevaréalaplaya.
Si me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la

playa.
– услов ни ко нек то ри (si,como,acondicióndeque,conque,sal

vosi...)

Узрочнереченице

– узроч ни ко нек то ри (porque,como,esque,yaque,pues,puesto
que...)

– упо тре ба ин ди ка ти ва/ин фи ни ти ва у узроч ним ре че ни ца ма

Последичнереченице

– по сле дич ни ко нек то ри (asíque,porlotanto,poreso...)
– упо тре ба ин ди ка ти ва//ин фи ни ти ва у по сле дич ним ре че ни

ца ма

Начинскереченице

– на чин ски ко нек то ри (según,sin,comosi,igualquesi...)
– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва/ин фи ни ти ва у на чин ским 

ре че ни ца ма

Изражавањесумњеипретпоставке

– кон тра сти ра ње упо тре бе фу ту ра и кон ди ци о на ла: 
NoestáTere.Estaráensucasa.Sehabráidoasucasa.
Poraquellaépocatendría25años.FuiaveraAna,peronoesta

ba;habríasalido.
– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва: a lo mejor, lo mismo,

igual,seguroque+indicativo;puede(ser)que,esprobableque,espo
sibleque+subjuntivo;quizá(s),talvez,acaso,seguramente,probable
mente,posiblemente+indicativo/subjuntivo.

Изражавањежеље

– упо тре ба су бјунк ти ва
– Ojalá estébien.¡Queestébien!¡Quién fuera él!¡Asímal rayo

lomate!
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Управни и неуправни говор (по трвд не, од рич не и упит не 
ре че ни це, им пе ра тив).

Di me si/don de/cu an do/quién/que…
Sa bes si/ don de/cu an do/quién/que…
Me pu e des de cir don de/cu an do/quién/que…

Ортографија

Oсновна пра ви ла ак цен ту а ци је (диф тонг, триф тонг, хи јат). 
При су ство/од су ство гра фич ког ак цен та у ре чи ма истог об ли ка а 
раз ли чи тог зна че ња (el/él)

Основ на пра ви ла пра во пи са (пи са ње тач ке, за ре за, тач ке и за
ре за, две тач ке...)

Ре чи ко је ме ња ју зна че ње у за ви сно сти од то га да ли се пи шу 
за јед но или одво је но (sino/sino)

Ак цен ту а ци ја сло же ни ца.

Лексикографија

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.

Узвичнереченице

Qué+sustantivo
Cuánto/Cómo+verbo
Ojalá(que)

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лексикографија

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

Именичкагрупа

Именице

Си стем ски пре глед ро да и бро ја.

Члан

При су ство од ре ђе ног/нео д ре ђе ног чла на. Од су ство чла на. 

Бројеви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Предлози

– Си стем ски пре глед пред ло га. Кон траст POR/PARA
– Из ра зи са пред ло зи ма (abomboyplatillo,degolpe,encuc

lillas)

Прилози

– При лог dondeса пред ло зи ма: adonde,pordonde...

Творбаречи

– Сло же ни це (нај че шће ком би на ци је): sacacorchos,paraguas,
parabrisas.

– Де ри ва ци ја
а) по мо ћу пре фик са (a,in,anti,super…)
б) по мо ћу су фик са (mente,able,so/a,…..)

Конектори

– Услов ни (que...que,siempreycuando,anoserque,acambio
deque...)

– Вре мен ски. (cuando,mientras,encuanto...)
– По себ не упо тре бе ве зни ка mientras,siempreque,comoу вре

мен ским и услов ним ре че ни ца ма (Mientrasyopreparolacomida,él

recoge lacasa.Nadie sospecharádemí,mientrasnocometaningún
error.

– До пу сни (sibien,yesoque,pormuchoque,aunariesgode
que,así,aun,aunque,apesardeque,peseaque)

– Фи нал ни (paraque,conelfindeque,conelpropósitodeque,
conlaintencióndeque,conelobjetodeque,aque...)

– Узроч ни (porque,esque,noporque,noesque,graciasaque,
detanto,dadoque)

– По сле дич ни (asíque,porlotanto,porconsiguiente,conque,
deahíque,demodoque)

– На чин ски и по ред бе ни (según,sinque,comosi,igualquesi,
deformaque,...)

Дискурзивниконектори

Pero;sinembargo;además;entonces

Лексичкапрецизност(rotura/ruptura;pedido/petición)

Глаголскагрупа

– Раз ли ке у зна че њу гла го ла упо тре бље них са и без пред ло га 
(Setendióenelsofa/Tendíaalahisteria)

–Раз ли ке у зна че њу гла го ла упо тре бље них са и без за ме ни це 
SE(acordar/acordarsede)

–Гла гол parecer са ин ди ка ти вом/су бјунк ти вом (Mepareceque
es.../Pareceseguroqueva../Mepareceabsurdoquesea.../Pareceque
(comosi)hubierasvisto...)

– Про шла вре ме на: pretéritoperfecto, imperfecto, indefinido y
pluscuamperfecto de indicativo.Упо тре ба им пер фек та уме сто пре
зен та и кон ди ци о на ла (Perdona,¿cómotellamabas?/Yoentulugar
ledecíalaverdad.)

– Об на вља ње и раз ра да упо тре ба кон ди ци о на ла про стог и 
сло же ног (Yo,entulugar/Yoquetú+condicionalsimple.¿Seríastan
amablede/Puedesdecir(le)que...)

– Об на вља ње и раз ра да упо тре ба фу ту ра про стог и сло же ног
– Об на вља ње и раз ра да пе ри фра за
a) за из ра жа ва ње оба ве зе (tener que+ inf., deber+ inf., haber

que+inf.,haberde+inf.)
б) за из ра жа ва ње за вр шет ка рад ње (acabarde+inf.,dejarde+

inf.,venira+inf.,llegara+inf.,acabarpor+inf.,terminar+gerun
dio,tener+participio,llevar+participio,ir+participio)

в) за из ра жа ва ње по чет ка рад ње (comenzar,empezar+inf., po
nersea+inf.,echara+inf.,rompera+inf.)

г) за из ра жа ва ње тра ја ња или по на вља ња рад ње (estar+gerun
dio,andar+gerundio,ir+gerundio,venir+gerundio,llevar+gerundio)

– Упо тре ба не лич них гла гол ских об ли ка:
a) Ин фи ни тив. Су стан ти ва ци ја ин фи ни ти ва (eldeber,elpoder)
б) Ге рун див
в) Пар ти цип. Гла го ли са два об ли ка пар ти ци па (confundido/

confuso)
Употреба глагола ser иestar упасивнимконструкцијама

Lasobrashansidoterminadasestamañana.Lasobrasestántermina
dasdesdeestamañana.

Синтаксареченице

– Об на вља ње и раз ра да већ об ра ђе не вр ста ре че ни ца 
– Ен фа тич ке ре че ни це (!Lo li sto que eres!)
– Пар ти цип ске ре че ни це
– Ред ре чи у ре че ни ци: ди стри бу ци ја при ло га и при де ва

Узрочнереченице

– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунт ки ва (porque, es que+indicati
vo,noporque,noesque+subjuntivo) 

Последичнереченице

– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва у по сле дич ним ре че ни ца
ма (Estoycansada,asíquelodejoporhoy.Suspadresestánforrados,
deahíquepuedavivircomovive.)
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Начинскеипоредбенереченице

– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва/ин фи ни ти ва/ге рун ди ва 
(Lohizosegúnledijeron.Lologróesforzándosemucho.Tesientesco
mosiestuvierasflotando.)

Условнереченице

– услов ни ко нек то ри (si,como,acondicióndeque,conque,sal
vosi...)

– упо тре ба ин ди ка ти ва/су бјунк ти ва , из ра жа ва ње ре ал ног /не
ре ал ног усло ва

Реченичнеконтрукције

– Ре ла тив не кон струк ци је са за ме ни цом „lo” : lo (de)que+
verbo;lode+sustantivo

– Ком па ра ци је (menosque,notantocomo,nomásque,nome
nosque,tantocomo,lomismoque,igualque,másque)

– Без лич не кон струк ци је:
а) па сив на са ser (El atracador fue detenido pocas horas de

spués.)
б) кон струк ци ја саse(Soloseviveunavez.)
в) lagente,todoelmundo,nadie,uno(Lagentenosuelemadrugar.)
г) гла гол у 3.ли цу мно жи не (Mehandespedido.)

Фонологија

– Основ ни еле мен ти ин то на ци је ре че ни це, ри там ре че ни це
– Раз ли ке и слич но сти из ме ђу шпан ског у Шпа ни ји и Хи

спан ској Аме ри ци
– Но ве тен ден ци је у по је ди ним гла сов ним гру па ма (ps, x, ct, bm)

Ортографија

Пи са ње по слов них пи са ма.

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја. Хи спа ни
зми – ре чи ко је у зе мља ма шпан ског го вор ног под руч ја има ју раз
ли чи ту упо тре бу. Аме ри ка ни зми (computadora,manejar).

Лексикографија

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци.

Кинескијезик

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Уче ник по за вр шет ку пр вог раз ре да тре ба да ко ри сти стра ни 
је зик у ме ри ко ја му по ма же да раз у ме са др жај усме не по ру ке и 
крат ке јед но став не ин фор ма ци је у ве зи са лич ним ин те ре со ва њем 
и по зна тим обла сти ма и ак тив но сти ма. 

Областзнањаојезику

Ко ри сти за до во ља ва ју ћи број фре квент них ре чи и јед но став
них је зич ких струк ту ра и крат ких, ра зу мљи вих ре че ни ца ко је му 
омо гу ћа ва ју оба вља ње основ них ко му ни ка тив них функ ци ја у сва
ко днев ним си ту а ци ја ма; раз у ме са др жај усме не и пи сме не по ру ке 
и крат ке јед но став не ин фор ма ци је у ве зи са лич ним ин те ре со ва
њем и по зна тим обла сти ма и ак тив но сти ма; има углав ном ја сан и 
ра зу мљив из го вор; пи ше са од го ва ра ју ћом ор то граф ском тач но шћу 
уоби ча је не ре чи ко је ко ри сти у го во ру; при ме њу је основ ну пра во
пи сну нор му. Уче ник по за вр шет ку пр вог раз ре да тре ба да са вла да 
око 300 ки не ских ка рак те ра и око 350 ре чи.

Интеркултурназнањаиактивности

Уче ник по за вр шет ку пр вог раз ре да тре ба да се упо зна с не
ким аспек ти ма ки не ске кул ту ре (нпр. сва ко днев ни жи вот и оби чај 

ки не ског на ро да, основ не цр те ге о гра фи је и мо дер не исто ри је Ки
не). Уче ник та ко ђе тре ба да гра ди соп стве ни иден ти тет као ин тер
кул тур на лич ност, ја ча ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра 
и раз ви ја ју ћи спо соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста
ва у соп стве ни кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња. 

РЕЦЕПЦИЈА(слушањеичитање)

Уче ник тре ба да гло бал но и де таљ но/се лек тив но раз у ме 
усме ни текст са те мом из сва ко днев ног жи во та (при бли жног тра ја
ња је дан му нут, ко ји се мо же пре слу ша ва ти ви ше пу та), из го во рен
стан дард ним ки не ским је зи ком (путонгхуа), као и да се оспо со
би да чи та кра ће тек сто ве с по зна тим те ма ма, ко ји су на пи са ни са 
ма ње од 150 ка рак те ра. Уче ник по за вр шет ку пр вог раз ре да тре ба 
да са вла да ки не ски је зик код ре цеп тив них ве шти на до ни воа А1 
пре ма За јед нич ком европ ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке.

СЛУШАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су (го вор на став ни ка и дру го ва, аудио и aудио
ви зу ел ни ма те ри ја ли у на ста ви).

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног по зна тог усме ног тек ста 
(при бли жног тра ја ња од је дан ми нут), по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– те мом усме ног тек ста ко ји слу ша, нпр. пред ста вља ње се бе 
или дру ге осо бе,

– упу ћи ва ње, тра же ње (ви ше) ин фор ма ци ја и дру го;
– бро јем са го вор ни ка, њи хо вим ста ту сом и на ме ра ма;
– оп штим са др жа јем да тог усме ног тек ста усме ра ва ју ћи па

жњу на ре ле вант не је зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин
то на ци ју и др.).

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би ви ше на ред них слу ша ња:
– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 

те му и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• уз евен ту ал ну прет ход ну при пре му, пра ти из ла га ња о по зна
тим те ма ма (нпр. пред ста вља ње не ке осо бе/се бе и по ро ди це, из
ла га ње о вре ме ну, свом пла ну и на ме ра ма, ин тер со ва њу, оби ча ју, 
итд.) у ко ји ма се ко ри сти стан дард ни је зик и раз го ве тан из го вор.

ЧИТАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за функ ци о нал но чи та ње и раз у ме
ва ње јед но став них, уз ра сно и са др жај но при ме ре них вр ста тек сто
ва ра ди ин фор ми са ња, из вр ша ва ња упут ста ва у тек сто ви ма из сва
ко днев ног жи во та.

Уче ник тре ба да:

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–нивоглобал
ногразумевања

• раз у ме кра ће уџ бе нич ке тек сто ве (до 150 ка рак те ра), на ни
воу оп штих и нај у па дљи ви јих по је ди нач них ин фор ма ци ја, као и 
ге не рал ног зна че ња;

• раз у ме кра ће тек сто ве (до 150 ка рак те ра) о по зна тим и сва
ко днев ним те ма ма у ко ји ма се по ја вљу ју уоби ча је не ре чи, из ра зи, 
фра зе и фор му ла ци је. 
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Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме кључ не ин фор ма ци је у оба ве ште њу и упо зо ре њу на 
јав ним ме сти ма;

• раз у ме опи се осе ћа ња, же ља, по тре ба у лич ним пи сми ма и 
по ру ка ма (пи сми ма, елек трон ској ко ре спон ден ци ји, смспо ру ка ма);

ПРОДУКЦИЈА(говориписање)

Уче ник тре ба да пи сме ним или вер бал ним пу тем оства
ри дру штве ни кон такт у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, као да пи ше 
или да је усме на упут ства, из ра жа ва сво је ми шље ње, пи сме но или 
усме но раз ме њу је ин фор ма ци је о уоби ча је ним оп штим и бли ским 
те ма ма. Ко ри сте ћи јед но став не из ра зе, фра зе и је зич ке струк ту ре, 
пи ше крат ке за бе ле шке, по ру ке и пи сма, и/или пре ма мо де лу пи ше 
јед но став не тек сто ве до 100 ка рак те ра. 

ГОВОР

Оспо со бља ва ње уче ни ка за крат ко мо но ло шко из ла га ње и за 
уче шће у ди ја ло гу на стра ном је зи ку.

Уче ник тре ба да:

Монолошкоизлагање

Описивање

• да је крат ки опи са осо ба/се бе, по ро ди це, вре ме на, сва ко днев
них рад њи, и ак тив но сти из свог окру же ња; 

• опи су је сва ко днев не оба ве зе, на ви ке, пла но ве и на чин ор га
ни зо ва ња;

• го во ри о ми шље њу ко ри сте ћи јед но став не из ра зе, нпр. из ра
жа ва ње сла га ње/не сла га ње, пред ла га ње, при хва та ње или упу ћи ва
ње по ну де или по зи ва, итд.;

• опи су је љу бим це или ства ри ко је по се ду је или су му бли ске.

Аргументовање

• об ја шња ва шта се де си ло и за што, ко ри сте ћи јед но став не 
из ра зе и фра зе.

Излагањепредпубликом/одељењем

• из ла же о по зна тим са др жа ји ма на еле мен та ран и ре пе ти ти
ван на чин;

• од го во ри на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се на до
ве зу ју, под усло вом да се она мо гу по но ви ти и да му се пру жи по
моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• пред ста вља при пре мље ни рад ко ри сте ћи ви зу ел на сред ства 
ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју (сли ке, кључ не ре чи и дру го).

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме до вољ но до бро јед но став не и уоби ча је не раз го во ре, 
уко ли ко се са го вор ник обра ћа по ла ко, ди рект но и раз го вет но;

• сна ла зи се, без ве ли ког на по ра, у јед но став ном и уоби ча је
ном раз го во ру.

Неформалниразговор

• во ди раз го вор (по ве де, на ста ви и за вр ши) ко ји се сво ди на 
раз ме ну јед но став них и ди рект них ин фор ма ци ја о бли ским те ма ма 
из сва ко днев ног жи во та; 

• го во ри о сва ко днев ним те ма ма на јед но ста ван на чин, уко ли
ко му се са го вор ник обра ћа ди рект но и раз го вет но;

• уз по вре ме ну по моћ са го вор ни ка бу де схва ћен у раз ме ни иде
ја и ин фор ма ци ја о бли ским те ма ма у пред ви дљи вим си ту а ци ја ма. 

Функционалнасарадња

• ко ри сте ћи јед но став не из ра зе и без ве ли ког на по ра, раз ме
њу је уоби ча је не ин фор ма ци је, а у слу ча ју да не што не раз у ме, пи та 
и тра жи до дат на об ја шње ња;

• у од ре ђе ним си ту а ци ја ма са ре ла тив ном ла ко ћом во ди раз
го вор уз по моћ са го вор ни ка или дру гих не вер бал них сред ста ва о 
сва ко днев ним ак тив но сти ма, на ви ка ма и ин те ре со ва њи ма;

• го во ри о пла ну, пред ла же и од го ва ра на пред ло ге дру гих, 
тра жи ми шље ње дру гих;

• оства ри јед но став ну ко му ни ка ци ју при ли ком оба вља ња 
уоби ча је них по сло ва, ка ко би не што узео или дао, до био или уз
вра тио не ку ин фор ма ци ју (оба вља ње ку по ви не, на ру чи ва ње у ре
сто ра ну и дру го).

ПИСАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за пи са ње кра ћих тек сто ва по зна тог 
са др жа ја.

Уче ник тре ба да: 

Теме

• пи ше на раз ло жан и јед но ста ван на чин о по зна тим те ма ма 
из на став них ма те ри ја ла;

Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше елек трон ске по ру ке, СМС по ру ке; 
• во ди бе ле шке о лич ним по да ци ма, љу ди ма и до га ђа ји ма и сл.;
• пи ше лич на пи сма да би тра жио или пре нео ин фор ма ци је од 

тре нут не ва жно сти, као и да из ра зи за хвал ност, из ви ње ње, упо зо ре ње.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

Гра ма тич ки са др жа ји обез бе ђу ју осно ву за успе шну ко му ни
ка ци ју на ки не ском је зи ку. Кроз на ста ву ки не ског је зи ка кон ти
ну и ра но се об на вља ју је зич ке струк ту ре об ра ђе не у прет ход ним 
раз ре ди ма, али се зна ња про ши ру ју но вим упо тре ба ма, функ ци ја
ма, зна че њем. Гра ма ти ка се пре зен ту је у скла ду са ни во ом уче ња, 
функ ци о нал ном про гре си јом и кроз лек сич ки кон текст. Уче ни ци 
се под сти чу на за кљу чи ва ње и от кри ва ње пра ви ла, а за тим при ме
ну зна ња у ра зно вр сним ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма.

Идеограматика 

1. Фор ми ра ње, осо бе но сти и струк ту ра ки не ских ка рак те ра 
2. Раз вој об ли ка ки не ских ка рак те ра
3. Ана ли за струк ту ре ки не ских ка рак те ра 
4. Ре до след у пи са њу ки не ских ка рак те ра 
5. Струк ту рал ни кон ти ту е ти ки не ских ка рак те ра — ра ди ка ли 
6. Пик то граф ски ка рак те ри: 
– ка рак те ри асо ци ја тив ног сла га ња или иде о гра ми;
– пик то фо нет ски ка рак те ри или фо но и де о гра ми.

Фонетика

1. Ки не ска ла ти нич ка тран скрип ци ја — PINYIN 
2. Гла сов не је ди ни це у ки не ском је зи ку: 
– слог и фо не ма
– су гла сни ци и са мо гла сни ци
иницијали:
а) би ла би јал ни гла со ви; b, p, m
б) ден то ла би јал ни глас: f
в) ал ве о лар ни гла со ви: d, t, n, l
 г) ве лар ни гла со ви: g, k, h
д) па ла тал ни гла со ви: j, q, x
ђ) оштро ал ве о лар ни гла со ви: z, c, s
е) оштропа ла тал ни: zh, ch, sh, r
финали:
а) про сти фи на ли : a, e, i, o, u, ü
б) сло же ни фи на ли: ai, ei, ao, ou, ie, üe, i(o)u, u(e)i
в) на зал ни фи на ли : an, en, uan, u(e)n, uan, ün, ian, in, ang, eng, 

uang, ueng, iang, ong, iong
– фо нет ске тран сфор ма ци је фи на ла, сла га ње по звуч но сти са 

ре тро флек сним фи на лом r,
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3. То но ви у ки не ском је зи ку: 
– озна ка то на и на чин обе ле жа ва ња то но ва
– за ко ни то сти не у трал ног то на
– променa то но ва:
а) про ме на тре ћег то на
б) про ме на то на бро ја је дан YI
в) про ме на то на при ло га за не га ци ју BU
4. Пра ви ла пи са ња тран скрип ци је
Морфологија
– По де ла ре чи на вр сте
1. Пој мов не ре чи:
Име ни це
– име ни це ко је озна ча ва ју вре ме
– име ни це ко је озна ча ва ју пра вац и по ло жај 
За ме ни це
– лич не за ме ни це
– по ка зне за ме ни це: ZHE,NA,ZHERиNAR.
– упит не за ме ни це: SHEI, SHENME, NAR, ZENME, ZEN

MEYANG,JI,DUOSHAO иDUODA.
Бро је ви: 1 — 100 
Кла си фи ка то ри: GE,BEN,ZHANG,KOU,ZHI,HE,BAO,JIAN,

TIAO,BEI,WAN,JIN,KUAIиDIANR.
Гла го ли
– гла го ли: JIAO,DA,YOU,XUE,ZAI,YAO,XIHUAN,DASUAN,

JUEDE,итд.
– мо дал ни гла го ли: упо тре ба мо дал них гла го ла: XIANG,

NENG,YAO,KEYIHUI,YINGGAI иGAI.
При де ви 
2. Функ ци о нал не ре чи
При ло зи: YE, DOU, HEN, CHANGCHANG, JINGCHANG,

YIQI,ZUI,HAI,YIGONGиMASHANG.
Ве зни ци: HE,HAISHI,YAOSHIи YINWEI.
Пред ло зи: ZAI,GEI,GEN,CONGиXIANG.
Струк ту ал не реч цеDE
По моћ не реч це: 
– упо тре ба мо дал не по моћ не реч це NE
– упо тре ба мо дал не по моћ не реч це BA
– упо тре ба мо дал не по моћ не реч це MA
3. Афик си: 
Су фикс ко ји озна ча ва мно жи ну жи вих би ћа: men
Пре фикс ко ји се ко ри сти у твор би ред них бро је ва di
Граматика
1. Oсновне вр сте ре че ни ца
– Ре че ни це са гла гол ским пре ди ка том
– Ре че ни це са при дев ским пре ди ка том
– Ре че ни це са име нич ким пре ди ка том
– Ре че ни це са ко пу лом SHI, тип 1
– Rеченице са гла го лом YOU
2. Упит не ре че ни це
– вр сте упит них ре че ни ца
– од ли ке упит них ре че ни ца
– упо тре ба упит них ре че ни ца
– упит не ре че ни це са упит ном за ме ни цом
– Афир ма тив ноне га тив не (по тврд ноод рич не) упит не ре че ни це
3. Атри бут ко ји озна ча ва при сва ја ње
4. Ме сто при ло га у ре че ни ци
5. Пред ло жне кон струк ци је: „GEN...YIQI”,„CONG...DAO”
6. Син таг ме обра зо ва не од бро ја и кла си фи ка то ра за ме ру као 

атри бу ти
7. Не га ци ја са при ло зи ма BUиMEI
8. По де ла ре че ни ца пре ма кон струк ци ји 
9. Су бје кат скопре ди кат ске ре че ни це – њи хо ва по де ла

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Уче ник по за вр шет ку дру гог раз ре да тре ба да ко ри сти ки не
ски је зик на ви шој рав ни за оства ра ње усме не и пи сме не ко му ни
ка ци је. 

Областзнањаојезику

Оспо со бља ва уче ни ка да: ко ри сти об ра ђе но и но во сте че но је
зич ко зна ње (ре чи, из ра зи и је зич ке струк ту ре) у вер бал ној и не
вер бал ној сва ко днев ној ко му ни ка ци ји (о пу то ва њу, спор ту, хра ни, 
жи вот ном окру же њу, итд.); раз у ме са др жај усме них и пи сме них 
по ру ка, упут ства и ин фор ма ци је у ве зи са по зна тим обла сти ма и ак
тив но сти ма; има ја сан и ра зу мљив из го вор; пи ше с од го ва ра ју ћом 
ор то граф ском тач но шћу фре квент не ре чи ко је се ко ри сте у пи сме
ној ко му ни ка ци ји; при ме њу је основ ну пра во пи сну нор му и фор му 
за фор мал не тек сто ве (мол бе, пи сма, че стит ке, огла се, итд.) и не
фор мал не тек сто ве (днев ник, бе ле шке, СМС по ру ке, итд.). Уче ник 
по за вр шет ку дру гог раз ре да тре ба да са вла да око 500 ка рак те ра и 
800 ре чи, зна ње ки не ског је зи ка тре ба да до стиг не ни во А1+ пре ма 
За јед нич ком европ ском ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке.

Интеркултурназнањаиактивности

Уче ник тре ба да сеупо зна с не ким аспек ти ма ки не ске кул ту
ре и ци ви ли за ци је (нпр. свет ра да ки не ског на ро да, спорт, му зи ка, 
оби чај у ис хра ни, жи вот на сре ди на, основ не цр те ре ли ги је и исто
ри је Ки не, итд.). Оспо со бља ва уче ни ка да оја ча свест о слич но сти
ма и раз ли ка ма ки не ске и срп ске кул ту ре ус по ста вља ју ћи те мељ за 
бу ду ћи ме ђу кул тур ни ди ја лог. 

РЕЦЕПЦИЈА(слушањеичитање)

Уче ник тре ба да гло бал но и де таљ но / се лек тив но раз у ме 
усме ни текст при бли жног тра ја ња 2 ми ну та, с те мом из сва ко днев
ног жи во та (нпр. пу то ва ње, пла но ви, жи вот но окру же ње, спорт, 
вре мен ске при ли ке, хра на, пра зни ци, бо лест итд.). Текст се мо же 
пре слу ша ва ти ви ше пу та или мо же би ти про пра ћен ви зу ел ним 
еле мен ти ма, из го во рен стан дард ним ки не ским је зи ком). Уче ник 
је оспо со бљен да чи та тек сто ве ду жи не од око 800 ка рак те ра, на 
по зна те те ме. 

Уче ник по за вр шет ку дру гог раз ре да тре ба да са вла да ки не
ски је зик код ре цеп тив них ве шти на до ни воа А1+ пре ма Заједнич
комевропскомреферентномоквирузаживејезике.

СЛУ ША ЊЕ

Уче ник тре ба да раз у ме основ не еле мен те го вор ног тек ста о 
сва ко днев ним си ту а ци ја ма, јед но став но мо но ло шко из ла га ње на 
по зна те те ме, као и пре зен та ци је из бли ских обла сти из го во ре не 
стан дард ним је зи ком и ре ла тив но спо ро. 

Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме на упу ства у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су (го вор на став ни ка и дру го ва, аудио и aудио
ви зу ел ни ма те ри ја ли у на ста ви).

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе не не по зна те кон вер за ци је 
(при бли жног тра ја ња 2 ми ну та), у за ви сно сти од сте пе на по зна ва
ња те ме и кон тек ста, по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– окру же њем или си ту а ци јом у ко јој се од ви ја раз го вор ко ји 
слу ша, нпр. у про дав ни ци, књи жа ри, би бли о те ци, на ули ци, итд.;

– вр стом го вор ног тек ста ко ји слу ша, нпр. кон вер за ци ја, об ја
ва пре ко раз гла са, итд.

– бро јем са го вор ни ка, њи хо вим ста ту сом и на ме ра ма;
– глав ном те мом раз го во ра (кључ не ре чи, ин то на ци ја и др.).

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не ма те ри ја ла за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја раз го во ра у за ви сно
сти од ци ља слу ша ња.
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Монолошкаизлагања

• уз евен ту ал ну прет ход ну при пре му, пра ти из ла га ња (при
бли жног тра ја ња од 2 ми ну та) о по зна тим те ма ма у ко ји ма се ко ри
сти стан дард ни је зик и раз го ве тан из го вор. 

Медији:информативнеемисије

• раз у ме оп шти сми сао и бит не по је ди но сти ин фор ма тив них 
ра диј ских и те ле ви зиј ских еми си ја, нпр. вре мен ска прог но за, у ко
ји ма се ко ри сти стан дард ни го вор и раз го ве тан из го вор; 

• раз у ме оп шти са др жај ре клам них по ру ка.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме фре квент не фра зе и ре че ни це на ста ле у спон та ној 
ин тер ак ци ји уз оте жа ва ју ће окол но сти при род не ко му ни ка ци је 
(бу ка на ули ци, те ле фон ски раз го во ри, раз го вор пре ко скај па итд.).

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и упам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а
ли зу је бит не еле мен те по ру ке;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма да тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИ ТА ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за функ ци о нал но чи та ње и раз у ме
ва ње раз ли чи тих, уз ра сно и са др жај но при ме ре них вр ста тек сто ва 
ра ди ин фор ми са ња, из вр ша ва ња упут ста ва и оства ре ња естет ског 
до жи вља ја (чи та ње ра ди лич ног за до вољ ства).

Уче ник тре ба да раз ли ку је тек сту ал не вр сте:
• раз ли ку је нај у че ста ли је вр сте тек сто ва (нпр. по ру ка, оглас, 

ре кла ме, оба ве ште ње, пи смо, че стит ка, итд.); да се упо зна са њи
хо вом стан дард ном струк ту ром и раз у ме њи хо ву свр ху и на ме ру. 

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме уџ бе нич ке тек сто ве, на ни воу оп штих и нај у па дљи
ви јих по је ди нач них ин фор ма ци ја, као и ге не рал ног зна че ња;

• раз у ме кра ће тек сто ве о кон крет ним и сва ко днев ним те ма
ма у ко ји ма се по ја вљу ју по зна те уоби ча је не ре чи, из ра зи, фра зе и 
фор му ла ци је. 

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма, као и 
ме ни у ре сто ра ни ма;

• раз у ме оп шти са др жај, основ ну по ру ку и ре ле вант не де ло ве 
ин фор ма тив них тек сто ва, раз у ме опи се осе ћа ња, же ља, по тре ба у 
лич ним пи сми ма и по ру ка ма (пи сми ма, елек трон ској ко ре спон ден
ци ји, смспо ру ка ма).

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• уме да у тек сту на по зна ту те му про на ђе, из дво ји и раз у ме 
су штин ску ин фор ма ци ју/су штин ске ин фор ма ци је.

Разумевањекњижевногтекста

• ко ри сте ћи раз ли чи те вр сте чи та ња, раз у ме кра ће ли те рар не 
фор ме у ко ји ма до ми ни ра кон крет на, фре квент на и по зна та лек си
ка (кон крет на по е зи ја, крат ке при че, анег до те, ске че ви, ху мо ре ске, 
стри по ви).

Препорученалитературазачитање:

ПРОДУКЦИЈА(говориписање)

Оспо со бља ва ти уче ни ка да во ди спон та не раз го во ре на по зна
те те ме, као и да уз при пре му из ве де мо но ло шко из ла га ње ду же од 
јед ног ми ну та о те ма ма из свог лич ног ис ку ства (нпр. пу то ва ње, 
утак ми ца, до жи вљај у ки не ском ре сто ра ну, итд.); по шту ју ћи пра
во пи сну нор му и основ на пра ви ла ор га ни за ци је тек ста, по зна тим 
је зич ким струк ту ра ма и из ра зи ма, на пи ше пи смо, че стит ку или 
текст пре ма упут ству. Уче ник по за вр шет ку дру гог раз ре да тре ба 
да са вла да ки не ски је зик у окви ру про дук тив них ве шти на до ни воа 
А1 пре ма Заједничкомевропскомреферентномоквирузаживе
језике.

ГО ВОР

Оспо со бља ва ње уче ни ка за крат ко мо но ло шко из ла га ње и за 
уче шће у спон та ној кон вер за ци ји на ки не ском је зи ку.

Уче ник тре ба да:

Монолошкоизлагање

Описивање

• да је ду жи опис сва ко днев них рад њи, де ша ва ња и ак тив но
сти из свог окру же ња; 

• опи су је про шле ак тив но сти (нпр. јед не утак ми це), лич но 
ис ку ство, сва ко днев не оба ве зе, на ви ке, пла но ве и на чин ор га ни зо
ва ња;

• го во ри о свом раз ми шља њу ко ри сте ћи јед но став не из ра зе;
• опи су је сво је окру же ње и жи вот ни план.

Аргументовање

• об ја шња ва шта му се до па да или не до па да и за што (нпр. не
ка хра на), ко ри сте ћи јед но став не из ра зе и фра зе.

Излагањепредпубликом/одељењем

• из ла же о бли ским са др жа ји ма, пред ви ђе ном про гра му, на 
еле мен та ран и ре пе ти ти ван на чин;

• од го во ри на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се на до
ве зу ју, под усло вом да се она мо гу по но ви ти и да му се пру жи по
моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• пред ста вља при пре мље ни рад ко ри сте ћи ви зу ел на сред ства 
ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју (сли ке, кључ не ре чи, ше ме и гра
фи ко ни);

• ин тер пре ти ра пе сме, ске че ве, ими та ци је.

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме до вољ но до бро јед но став не и уоби ча је не раз го во ре, 
уко ли ко се са го вор ник обра ћа по ла ко, ди рект но и раз го вет но;

• сна ла зи се, без ве ли ког на по ра, у јед но став ном и уоби ча је
ном раз го во ру.

Неформалниразговор

• во ди раз го вор (по ве де, на ста ви и за вр ши) ко ји се сво ди на 
раз ме ну јед но став них и ди рект них ин фор ма ци ја о бли ским те ма ма 
из сва ко днев ног жи во та; 

• го во ри о сва ко днев ним те ма ма на јед но ста ван на чин, уко ли
ко му се са го вор ник обра ћа ди рект но и раз го вет но;

• уз по вре ме ну по моћ са го вор ни ка бу де схва ћен у раз ме ни 
иде ја и ин фор ма ци ја о бли ским те ма ма у пред ви дљи вим си ту а ци
ја ма. 

Функционалнасарадња

• ко ри сте ћи јед но став не из ра зе и без ве ли ког на по ра, раз ме
њу је уоби ча је не ин фор ма ци је, а у слу ча ју да не што не раз у ме, пи та 
и тра жи до дат на об ја шње ња;
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• у од ре ђе ним си ту а ци ја ма са ре ла тив ном ла ко ћом во ди раз го
вор уз по моћ са го вор ни ка или дру гих не вер бал них сред ста ва о сва ко
днев ним ак тив но сти ма, на ви ка ма, до жи вља ји ма и ин те ре со ва њи ма; 

• у раз го во ру из но си лич ни став, уве ре ња, оче ки ва ња, ис ку
ства, пла но ве као и ко мен та ре о ми шље њи ма дру гих са го вор ни ка;

• го во ри о на ред ним по те зи ма, пред ла же и од го ва ра на пред
ло ге дру гих, тра жи и из да је упут ства за рад;

• оства ри јед но став ну ко му ни ка ци ју при ли ком оба вља ња 
уоби ча је них по сло ва, ка ко би не што узео или дао, раз ме нио, про
ве рио, по твр дио не ку ин фор ма ци ју (оба ве ште ња о не ком пу то ва
њу, оба вља ње јед но став них по сло ва у бан ци или по шти, на ру чи ва
ње у ре сто ра ну, итд.). 

Интервјуисање

• од го ва ра на јед но став на пи та ња и ре а гу је на јед но став не из
ја ве у не ком раз го во ру.

ПИ СА ЊЕ

Уче ник тре ба да:

Теме

• пи ше на раз ло жан и јед но ста ван на чин о ра зно вр сним те ма
ма из свог под руч ја ин те ре со ва ња;

• у јед но став ном и ве за ном тек сту мо же да опи ше сво је ми
шље ње и да обра зло же ње. 

Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше мол бу за одо бра ва ње од су ства сa ча са до 200 ка рак те ра;
• пи ше елек трон ске по ру ке, СМС по ру ке; 
• во ди бе ле шке и пи ше лич на пи сма да би тра жио или пре нео 

ин фор ма ци је од тре нут не ва жно сти (до 350 ка рак те ра);
• у ста њу је да на пра ви кра ћи ре зи ме на осно ву про чи та них 

тек сто ва о бли ским те ма ма, о да он да о то ме на пи ше из ве штај и 
изе не се соп стве но ми шље ње.

Лексикаикомуникативнефункције

• мо же да опи ше де таљ но не ко ме сто или не ки ствар ни или 
из ми шље ни до га ђај; 

• мо же да при ми и на пи ше јед но став ну по ру ку са оп шта ва ју ћи 
на пре гле дан на чин оно што сма тра бит ним.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка.

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• уче ству је у свим ви до ви ма мо дер не ко му ни ка ци је (елек
трон ске по ру ке, СМС по ру ке, ди ску си је на бло гу или фо ру му, дру
штве не мре же).

Интеркултурназнањаиактивности

• Уче ник тре ба да кроз на став не и ван на став не ак тив но сти, 
упо зна ки не ску кул ту ру и на род не оби ча је, ја ча ју ћи свест о слич
но сти ма и раз ли ка ма ки не ске и срп ске кул ту ре и раз ви ја ју ћи спо
соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни 
кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА И ПРЕ ВО ЂЕ ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за по сре до ва ње из ме ђу осо ба ра ди 
спо ра зу ме ва ња у сва ко днев ним лич ним си ту а ци ја ма.

Усменамедијација 

• у не ко ли ко ре че ни ца на ср пр ском је зи ку пре при ча ва са др
жај кра ћег адрап ти ра ног пи са ног или усме ног тек ста (нпр. текст из 
лек ци је, ки не ске бај ке, итд.).

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си ре че ни це на срп ски је зик и обр ну то;
• ко ри сти дво је зич не реч ни ке за пи са но пре но ше ње по ру ка уз 

кон сул та ци је са на став ни ком;
• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе

шни јег пи са ног пре во ђе ња са ки не ског на срп ски је зик кра ћих 
адап ти ра них теск то ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

1. Су бјект и објекaт: 
– од нос су бјек та и објек та, име нич ка кон струк ци ја 
– су бје кат скопре ди кат ска кон струк ци ја у слу жби су бјек та
2. Мо ди фи ка то ри:
– мо ди фи ка ци ја име ни ца – атри бу ти
– мо ди фи ка ци ја гла го ла и при де ва – при ло шке од ред бе
– сло же ни атри бу ти на по ред ног од но са
– атри бу ти у про гре сив ном од но су
– сло же не при ло шке од ред бе
3. Гла гол ске до пу не
– до пу на за ре зул тат SHANG
– до пу не за вре мен ску ко ли чи ну
4. Ре че ни це са гла го ли ма у се ри ји 
5. Ре че ни це са гла го лом ко ји уз се бе мо же ве за ти два објек та
6. Упо тре ба гла го ла SHI,YOU и ZAIу ег зи стен ци о нал ним ре

че ни ца ма
7. Кон струк ци је: „XIAN...ZAI...”, „CONG...DAO...”,„TAI...LE”,

„...ZENMELE”,
„YAO(JIUYAO/KUAIYAO/KUAI)...LE” и „...YOU...YOU...”.
8. По ред бе не ре че ни це: 
– гра ђе не по мо ћу пред ло гаBI
– гра ђе не по мо ћу пред ло шке кон струк ци је „GEN...YIYANG”
– гра ђе не по мо ћу при ло га GENG
9. Сло же не ре че ни це узроч нопо сле дич ног од но са с ве зни ци

ма: „YINWEI...SUOYI...” 
10. Сло же не ре че ни це по год бе ног од но са с ве зни ци ма „RU

GUO(YAOSHI)...JIU...”
11. Ре че ни це са кон струк ци јом гра ђе ном од пред ло га ВА, ти па 1.
12. При ло зи:
– зна че ње ко је има ју при ло зи као од ред бе
– упо тре ба при ло га у функ ци ји по ве зи ва ња
– при ло зи ко ји из ра жа ва ју сте пен: GENG,TEBIEиZUI
– при ло зи ко ји из ра жа ва ју вре ме: YIJING, JINGCHANG,

ZONGSHI,YIZHIZHENGZAI,ZHENG,ZAI,XIANиHOULAI
– при ло зи ко ји ука зу ју на не из ве сност, мо гућ ност и ну жност: 

KENENG
– при ло зи ко ји ука зу ју на ну жност: BIXU
– при ло зи ко ји из ра жа ва ју обим и гра ни це: ZHI
– при ло зи ко ји из ра жа ва ју на ста вља ње и по на вља ње:HAIиZAI
13. Име ни це ко је озна ча ва ју вре ме: YIQIANиXIANZAI
14. Пред ло зи:DUI,ANZHAO,DAO,WANG, BI,BA и WEI
15. По моћ не реч це:
– струк тур не по моћ не реч це (реч ца DEко јом се гра ди атри бут)
– по моћ не реч це за гла гол ска ста ња LE1
– мо дал на по моћ на реч ца LE2
16. Кла си фи ка то ри: 
– имен ски кла си фи ка то ри: BA,PIAN,PINGиSHUANG
– кла си фи ка тор за нео д ре ђе ну ко ли чи ну YIXIE
– гла гол ски кла си фи ка тор YIXIAR

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Областзнањаојезику

Уче ник тре ба да раз у ме су шти ну и де та ље ко је су у ве зи са 
те мом ду жих из ла га ња (до пет ми ну та) или раз го во ра у ко ји ма се 
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ко ри сти стан дард ни је зик, ме ња ри там и тон раз го во ра, а у ве зи 
са са др жа ји ма из сва ко днев ног жи во та и кру га ин те ре со ва ња сво је 
ге не ра ци је.

Уче ник тре ба да са си гур но шћу и спон та но, уче ству је у усме
ној или пи сме ној ко му ни ка ци ји, го во ри, из ве шта ва о по зна тој те ми; 
уз по мо ћи реч ни ка пи ше тек сто ве о те ма ма и са др жа ји ма из сва
ко днев ног жи во та и кру га ин те ре со ва ња сво је ге не ра ци је (до 600 
ка рак те ра); ко ри сте ћи ин фор ма ци је и ар гу мен те из но си ста во ве и 
пре но си ми шље ње, раз ме њу је, про ве ра ва и по твр ђу је ин фо р ма ци је. 

Уче ник по за вр шет ку тре ћег раз ре да тре ба да са вла да око 800 ка
рак те ра и 900 ре чи, зна ње ки не ског је зи ка тре ба му да до стиг не ни во 
А2+ код ре цеп тив них, од но сно А1+ код про дук тив них ве шти на пре ма 
Заједничкомевропскомреферентномоквирузаживејезике.

Интеркултурназнањаиактивности

Уче ник тре ба да сеупо зна с не ким аспек ти ма ки не ске књи
жев но сти и ци ви ли за ци је. Уче ник тре ба та ко ђе да има свест о 
слич но сти ма и раз ли ка ма ки не ске и срп ске кул ту ре и да је спре ман 
за ме ђу кул тур ни ди ја лог. 

СЛУ ША ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
уоби ча је ним и но вим ак тив но сти ма на ча су.

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста 
(при бли жног тра ја ња 2–3 ми ну та), у за ви сно сти од сте пе на по зна
ва ња те ме и кон тек ста) по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– вр стом усме ног тек ста ко ји слу ша, нпр. оба ве ште ња, упут
ства и упо зо ре ња, ан ке ти ра ње про ла зни ка и дру го;

– бро јем са го вор ни ка, њи хо вим ста ту сом и на ме ра ма; оп
штим са др жа јем да тог усме ног тек ста усме ра ва ју ћи па жњу на ре
ле вант не је зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин то на ци ју, 
го вор те ла и др.).

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог и по по тре би на ред них слу ша ња (у за ви сно сти 
од те жи не тек ста и на ло га за слу ша ње):

– про ве ри пр во бит но по ста вље не хи по те зе ко је се од но се на 
вр сту и са др жај усме ног тек ста, на ста тус, на ме ре и ме ђу соб не од
но се са го вор ни ка;

– раз у ме нај бит ни је еле мен те са др жа ја усме ног тек ста у за ви
сно сти од ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• уз евен ту ал ну прет ход ну при пре му, пра ти из ла га ња о по зна
тим те ма ма (у тра ја њу око 5 ми ну та) у ко ји ма се ко ри сти стан дард
ни је зик и раз го ве тан из го вор, уз мо гућ но сти да се из ла га ња мо гу 
по но ви ти.

Медији:забавноинформативнеемисије

• пра ти те ле ви зиј ске еми си је за бав ноин фор ма тив ног ка рак
те ра (нпр. о ку ли нар ству и спре ма њу хра не, пу то ва њу, вре мен ској 
прог но зи, итд.) у ко ји ма се об ра ђу ју бли ске те ме; 

• раз у ме оп шти са др жај ре клам них по ру ка са са др жа ји ма из 
бли ских те ма;

• раз у ме те му и де ло ве пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме фра зе и ре че ни це на ста ле у спон та ној ин тер ак ци ји 
при ват ног ка рак те ра, у ве зи са по зна тим си ту а ци ја ма, уз оте жа ва
ју ће окол но сти при род не ко му ни ка ци је (бу ка на ули ци, те ле фон
ски раз го во ри итд.).

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и ис ку ства, ре кон стру и ше не
по зна то на осно ву кон тек ста и пам ти, ре про ду ку је и кон тек сту а ли
зу је бит не еле мен те по ру ке;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма;

• уви ђа ко је еле мен те ни је у пот пу но сти раз у мео и у ве зи са 
њи ма тра жи до дат на оба ве ште ња.

ЧИ ТА ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за функ ци о нал но чи та ње и раз у ме
ва ње раз ли чи тих, уз ра сно и са др жај но при ме ре них вр ста тек сто ва 
ра ди ин фор ми са ња, из вр ша ва ња упут ста ва и оства ре ња естет ског 
до жи вља ја (чи та ње ра ди лич ног за до вољ ства).

Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• уоча ва и пре по зна је раз ли ку у струк ту ри и са др жа ју тек сту
ал них вр ста ко је ко ри сти у при ват ном и школ ском до ме ну.

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме по је ди нач не ин фор ма ци је аутент нич них, адап ти ра
них и не а у тент нич них тек сто ва са бли ским са др жа ји ма (до 1000 
ка рак те ра), као и њи хов оп шти сми сао; 

• раз у ме тек сто ве ду жи не до 1000 ка рак те ра о кон крет ним 
те ма ма из обла сти не по сред ног ин те ре со ва ња (по ро дич ни жи вот, 
сва ко днев ни ца, шко ла, сло бод но вре ме, днев ни до га ђа ји), из во де
ћи за кључ ке о не по зна тим зна че њи ма на осно ву кон тек ста, је зич
ких зна ња и дру гих пред зна ња. 

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• раз у ме це ли ну и по је ди нач не де ло ве оба ве ште ња и упо зо ре
ња на јав ним ме сти ма;

• раз у ме опи се до га ђа ја, осе ћа ња, на ме ра у ме ри ко ја му омо
гу ћу је ре дов ну пре пи ску с при ја те љи ма и по зна ни ци ма;

• раз у ме глав ну нит ар гу мен та ци је у пред ста вља њу не ког 
про бле ма, чак и ако не раз у ме сва ки по је ди нач ни де таљ.

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• про на ђе и раз у ме ве ћи број ре ле вант них ин фор ма ци ја у 
уоби ча је ним пи са ним до ку мен ти ма (пи сми ма, про спек ти ма, оба
ве ште ња).

Разумевањекњижевногтекста

• уз по моћ на став ни ка раз у ме јед но став не ли те рар не тек сто ве 
раз ли чи тих жан ро ва (по е зи ју, про зу, дра му), уко ли ко у њи ма не ма 
сим бо лич ких и ин тер тек сту ал но спе ци фич них еле ме на та. 

• Пре по ру че на ли те ра ту ра:

ГО ВОР

Оспо со бља ва ње уче ни ка за крат ко мо но ло шко из ла га ње (до 5 
ми ну та) и за уче шће у ди ја ло гу на стра ном је зи ку.

Уче ник тре ба да:

Монолошкоизлагање

Описивање

• уз при пре му, на јед но ста ван на чин опи су је и из ве шта ва о 
раз ли чи тим те ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња (нпр. оби чај, 
пра зник, на чин ис хра не, ре цепт је ла, итд.) ко ри сте ћи по зна те је
зич ке еле мен те (лек сич ке и мор фо син так сич ке струк ту ре);



Страна 102 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.

• опи су је или ре про ду ку је са др жај ма ње ком пли ко ва них при
ча и опи са до га ђа ја, ре ђа ју ћи хро но ло шки зби ва ња и ко ри сте ћи од
ре ђе не лек сич ке струк ту ре;

• опи ше не ки ствар ни или из ми шље ни до га ђај и го во ри о на
да њи ма, сно ви ма и ци ље ви ма;

• опи ше сва ко днев не рад ње и на ви ке, го во ри о ре а ли зо ва ним 
ак тив но сти ма као и о при пре ма њу и пла ни ра њу не ке бу ду ће ак тив
но сти.

Аргументовање

• ар гу мен ту је лич не ста во ве та ко да га са го вор ник без по те
шко ћа раз у ме ско ро то ком це лог из ла га ња;

• украт ко обра зло жи и об ја сни шта ми сли, пла ни ра и ра ди.

Излагањепредпубликом

• опи су је и из ла же о те ма ма из обла сти лич ног ис ку ства и 
школ ских ак тив но сти, са прет ход ном при пре мом и уз по моћ ви зу
ел них сред ста ва ко ја му олак ша ва ју пре зен та ци ју;

• од го во ри на јед но став на и не по сред на пи та ња ко ја се од но
се на пре зен та ци ју, под усло вом да се мо гу по но ви ти и да му се 
пру жи по моћ при фор му ли са њу од го во ра;

• ин тер пре ти ра рад њу из од лом ка не ке при че или де ла фил ма.

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• пра ти го вор са го вор ни ка ка да му се обра ћа раз го вет но, ко
ри сте ћи уоби ча је не из ра зе, али по не кад је по треб но да му се ис ка
зи по но ве ра ди по ја шње ња од ре ђе них ре чи или из ра за.

Неформалниразговор(измеђупријатеља)

• из но си лич ни или за тра жи не чи ји став или ми шље ње о по
зна тим те ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња и обра зо ва ња ко
ри сте ћи по зна те је зич ке еле мен те;

• сна ђе се у ре ша ва њу од ре ђе ног про бле ма, нпр. сна ла же ња у 
сва ко днев ним си ту а ци ја ма, по ста вља ју ћи прак тич на пи та ња ти па: 
Ку да ићи? Шта ра ди ти? Ка ко се ор га ни зо ва ти? (пла но ви за из ла зак 
и сл.);

• пре по зна те му не ког раз го во ра уко ли ко се при ча по ла ко и 
раз го вет но;

• из ра зи сла га ње или не сла га ње са са го вор ни ком.

Формалнакомуникација

• пра ти основ ни сми сао фор мал не ди ску си је о по зна тим те
ма ма из до ме на лич них ин те ре со ва ња, обра зо ва ња ако се го во ри 
стан дард ним је зи ком и ко ри сте по зна ти је зич ки еле мен ти;

• из ра зи лич ни став, али се те шко сна ла зи у по кре та њу рас
пра ве;

• раз ме ни од ре ђе не ин фор ма ци је и ка же сво је ми шље ње о не
ким прак тич ним пи та њи ма, уко ли ко се то од ње га тра жи на ди рек
тан на чин, под усло вом да му се по мог не у фор му ли са њу ис ка за и 
да му се, ако за тре ба, по но ве нај ва жни ји де ло ви;

• сна ла зи се у ве ћи ни си ту а ци ја ко је су у ве зи са не ким пу то
ва њем или ор га ни за ци јом пу то ва ња (ре зер ви са ње сме шта ја, ку по
ви на ка ра та, тра же ње ин фор ма ци ја од дру гих пут ни ка...).

Функционалнасарадња

• пра ти шта се го во ри и, ако за тре ба, по но ви ре чи са го вор ни
ка, ка ко би се уве рио да су се до бро раз у ме ли;

• пре не се јед но став не и ди рект не ин фор ма ци је.

Интервјуисање

• ко ри сти при пре мље ни упит ник за во ђе ње ор га ни зо ва ног 
раз го во ра, уз спон та но по ста вља ње не ко ли ко до дат них пи та ња.

ПИ СА ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за пи са ње кра ћих тек сто ва раз ли чи
тог са др жа ја до 600 ка рак те ра.

Уче ник тре ба да:

Теме

• пи ше на раз ло жан и ја сан на чин о ра зно вр сним те ма ма из 
свог под руч ја ин те ре со ва ња и окру же ња; 

• у јед но став ном и ве за ном тек сту мо же ја сно да опи ше осе
ћа ња и ре ак ци је;

• у ста њу је да опи ше и ре зи ми ра ви део и аудио по ру ке у ве
зи са по зна тим си ту а ци ја ма и са др жа ји ма из сва ко днев ног жи во та 
мла дих, као и са др жа је ин фор ма тив ног и до ку мен тар ног ка рак те ра.

Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше крат ке фор мал не и не фор мал не тек сто ве (до 100 ре чи) 
ко ри сте ћи стан дард не и кон вен ци о нал не фор му ле пи са ног из ра жа
ва ња (пи смо, оба ве ште ње, по ру ка);

• пи ше бе ле шке у ве зи са сва ко днев ним по тре ба ма и пла но
ви ма; 

• мо же да во ди бе ле шке и пи ше лич на пи сма да би тра жио 
или пре нео ин фор ма ци је и да на ра зу мљив на чин пи ше о еле мен
ти ма ко је сма тра бит ним;

• па ра фра зи ра и ре зи ми ра тек сто ве о те ма ма у ве зи са сва ко
днев ним жи во том, ра зо но дом, пу то ва њи ма, ак ту ел ним де ша ва њи
ма и сво јим до ме ном ин те ре со ва ња.

Лексикаикомуникативнефункције

• ис ка зу је до бро вла да ње еле мен тар ном лек си ком (око 900 ре чи);
• мо же да опи ше ства ри ко је су му бли ске;
• мо же да упо тре бља ва јед но став но и опи сно из ра жа ва ње да 

би крат ко при чао о пред ме ти ма и ства ри ма ко је има и по ре ди их са 
дру ги ма;

• мо же да опи су је сво је ути ске упо тре бља ва ју ћи јед но став не 
из ра зе, да је кра ћи опис сва ко днев них рад њи из свог окру же ња (љу
ди, ме ста, школ ско ис ку ство и слич но), опи су је ак тив но сти из про
шло сти и лич но ис ку ство, као и пла но ве за бу дућ ност;

• пра вил но ко ри сти пра во пис, ин тер пунк ци ју и ор га ни за ци ју 
тек ста.

СО ЦИ О КУЛ ТУР НА КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка.

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• пре по зна је и аде кват но ре а гу је на фор мал ност го вор не си
ту а ци је.

Интеркултурназнањаиактивности

• гра ди соп стве ни иден ти тет као ин тер кул тур на лич ност, ја
ча ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо
соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни 
кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА И ПРЕ ВО ЂЕ ЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за по сре до ва ње из ме ђу осо ба ра ди 
спо ра зу ме ва ња.

Уче ник тре ба да:

Усменамедијација 

• пре при ча ва са др жај адап ти ра ног тек ста до 500 ка рак те ра и 
кра ће ин тер ак ци је на ки не ски је зик;

• са жи ма са др жај крат ког адап ти ра ног пи са ног или не фор
мал ног усме ног тек ста, са ки не ског на ма тер њи је зик и обр ну то, 
при ла го ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.
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Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си по ру ке на ки не ски је зик до да ју ћи, по по тре
би, об ја шње ња и оба ве ште ња;

• ко ри сти дво је зич не реч ни ке за пи са но пре но ше ње по ру ка уз 
кон сул та ци је са на став ни ком;

• ко ри сти оп шта зна ња из дру гих обла сти у ци љу што успе
шни јег пи са ног пре во ђе ња са ки не ског на ма тер њи је зик кра ћих 
адап ти ра них теск то ва уз упо тре бу реч ни ка, пра те ће ли те ра ту ре и 
ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

1. Гла гол ске до пу не: 
– до пу на за ре зул тат DAO
– до пу не за сте пен
– до пу не за вре мен ску ко ли чи ну и уче ста лост рад ње
2. Ре че ни це гра ђе не с пред ло гом BAти па 2
3. Удва ја ње при де ва и гла го ла
4. Сло же не ре че ни це 
– су прот ног од но са са ве зни ци ма „...SUIRAN..DANSHI...”
– са став ног од но са са ве зни ци ма „..YIBIAN...YIBIAN...”,
– елип тич не: „...YI...JIU...”,„гл.+LE...JIU...”,
5. На чи ни на гла ша ва ња
– по мо ћу кон струк ци је „BUSHI...MA...”
– по мо ћу кон струк ци је„YIDIANYEBU...”
6. По ред бе не ре че ни це гра ђе не по мо ћу YOU и MEIYOU
7. Кон струк ци је:„...YUELAIYUE...”,„XIAN...RANHOU...ZAI...”,

„DUI...YOUDAOCHU...”,„BIE...LE”,„...JILE”и„TEBIESHI...”
8. Мо дал ни гла го ли: YUANYI,KEYI;HUIи YAOко ји из ра жа

ва ју мо гућ ност
9. При ло зи: GANG,YOU,CAI,JIU,,ZHONGYU,DAOCHUи

JINKUAI
10. Име ни це ко ји ма се из ра жа ва вре ме: GANGCAIиYIHOU
11. Гла гол ски кла си фи ка то ри: CI,BIAN,TANG
12. Пред ло зи:DUI,ANZHAO
13. По моћ не реч це за гла гол ско ста ње: ZHEиGUO
14. Струк тур на по моћ на реч ца DE ко јом се гра ди при ло шка 

од ред ба
15. Пре фикс lao
16. На чи ни из ра жа ва ња при бли жних бро је ва

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Областзнањаојезику

Уче ник тре ба да раз у ме оп шти сми сао или кон текст са др
жа ја аутен тич них усме них и пи сме них тек сто ва у ко ме се из но се 
ста во ви на те ме из дру штве ног или про фе си о нал ног жи во та; да 
усме ним или пи сме ним пу тем из ве шта ва о ин фор ма ци ја ма из но
вин ског члан ка, до ку мен тар ног про гра ма, ди ску си ја, мо но ло шког 
из ла га ња и ве сти (пре при ча ва, ре зи ми ра, пре во ди), као и да упо ре
ђу је ста во ве и мо но ло шки из ра жа ва ми шље ње у ве зи са кул ту ром, 
тра ди ци јом и оби ча ји ма свог и дру гих на ро да, до след но при ме њу
ју ћи пра во пи сну нор му, је зич ка пра ви ла и пра ви ла ор га ни за ци је 
тек ста.

Уче ник по за вр шет ку че твр тог раз ре да тре ба да са вла да око 
1000 ка рак те ра и 1200 ре чи, зна ње ки не ског је зи ка тре ба му да до
стиг не ни во Б1 код ре цеп тив них, од но сно А2+ код про дук тив них 
ве шти на пре ма Заједничкомевропскомреферентномоквируза
живејезике.

Интеркултурназнањаиактивности

Уче ник тре ба да сеупо зна с не ким аспек ти ма ки не ске књи
жев но сти, кул ту ре и ци ви ли за ци је. Уче ник тре ба та ко ђе да има 
свест о слич но сти ма и раз ли ка ма ки не ске и срп ске кул ту ре и да је 
оспо со бљен за ме ђу кул тур ни ди ја лог. 

СЛУШАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за раз у ме ва ње усме ног го во ра.
Уче ник тре ба да:

Говоруучионици

• у пот пу но сти раз у ме и ре а гу је на усме не по ру ке у ве зи са 
ак тив но сти ма на ча су, укљу чу ју ћи и сло же на упут ства у ве зи са 
за да ци ма, про јек ти ма, ис пи ти ма и дру го.

Аудиоивидеоматеријали:глобалноразумевање

• по сле пр вог слу ша ња од ре ђе ног не по зна тог усме ног тек ста, 
умет нич ког или ин фор ма тив ног (при бли жног тра ја ња око 6 ми ну
та), по ста ви хи по те зе у ве зи са:

– те ма ма и са др жа јем, усме ра ва ју ћи па жњу на ре ле вант не је
зич ке и не је зич ке еле мен те (кључ не ре чи, ин то на ци ју, го вор те ла 
и др.);

• екс пли цит но и им пли цит но ис ка за ним ста во ви ма.

Аудио/видеоматеријали:детаљно/селективноразумевање

• по сле дру гог слу ша ња про ве ри пр во бит но по ста вље не хи
по те зе ко је се од но се на вр сту, са др жај и ис ка за не ста во ве;

• раз у ме кључ не еле мен те са др жа ја усме ног тек ста по треб не 
за ре а ли за ци ју ци ља слу ша ња.

Монолошкаизлагања

• без при пре ме пра ти ду жа и сло же ни ја из ла га ња о об ра ђе ним 
те ма ма.

Медији:информативнеемисије

• раз у ме крат ке ин фор ма тив не ра диј ске и те ле ви зиј ске еми си
је о об ра ђе ним те ма ма;

• раз у ме оп шти са др жај ра дио еми си ја и пре зен та ци ја на ин
тер не ту о по зна тим те ма ма.

Медији:емисијезабавногиуметничкогсадржаја

• пра ти фил мо ве, се ри је и те ле ви зиј ске еми си је за бав ног ка
рак те ра у ко ји ма се об ра ђу ју по зна те те ме;

• раз у ме кључ не ре чи и ре френ пе са ма ко је слу ша.

Спонтанаинтеракција

• раз у ме спон та ну ин тер ак ци ју из вор них го вор ни ка у ве зи са 
те ма ма кру га ин те ре со ва ња уз оте жа ва ју ће окол но сти при род не 
ко му ни ка ци је (улич на бу ка, те ле фон ски раз го вор итд.);

• по ред до слов ног, раз у ме и им пли цит но зна че ње од ре ђе не 
ин тер ак ци је.

Упутства

• раз у ме ра зно вр сна и сло же на упут ства за упо тре бу од ре ђе
них сред ста ва, пред ме та или апа ра та.

Стратегије

• осла ња ју ћи се на оп шта зна ња и на кон текст, раз ли ку је чи
ње ни це од ми шље ња, пре по зна је упо тре бу ме та фо ре и слич но;

• осла ња ју ћи се на сво ја је зич ка зна ња, по ста вља и про ве ра ва 
хи по те зе о је зич ким фор ма ма, по себ но о син так сич кој струк ту ри 
ис ка за и при ла го ђа ва се ва ри је те ту го вор ни ка;

• уви ђа еле мен те ко је евен ту ал но ни је у пот пу но сти раз у мео 
и ре кон стру и ше сми сао на осно ву је зич ког кон тек ста и дру гих зна
чењ ских еле ме на та ис ка за и ко му ни ка тив не си ту а ци је.

ЧИТАЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за функ ци о нал но чи та ње и раз у ме
ва ње раз ли чи тих, уз ра сно и са др жај но при ме ре них вр ста тек сто ва 
ра ди ин фор ми са ња, из вр ша ва ња упут ста ва и оства ре ња естет ског 
до жи вља ја (чи та ње ра ди лич ног за до вољ ства).
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Уче ник тре ба да:

Разликовањетекстуалнихврста

• оства ру је зна чај ну ауто но ми ју у чи та њу, при ла го ђа ва ју ћи 
стил, фор му, на чин и бр зи ну чи та ња вр сти тек ста.

Препознавањеиразумевањетематикетекстова–ниво
глобалногразумевања

• раз у ме оп шти сми сао и ре ле вант не ин фор ма ци је нај ши рег 
спек тра адап ти ра них и не а у тен тич них тек сто ва бли ске те ма ти ке у 
ко ји ма се ко ри сти не спе ци фи ко ва на и уоби ча је на лек си ка;

• раз у ме обим ни је тек сто ве ши ро ког спек тра кон крет них и 
ап стракт них те ма ду жи не до 1000 ка рак те ра, успе ва ју ћи да у крат
ком вре мен ском ин тер ва лу стек не пред ста ву о нај ва жни јим аспек
ти ма њи хо вог са др жа ја.

Глобалноразумевањеуоквируспецифичнихтекстова

• уме да чи та го то во сву ко ре спон ден ци ју ре ле вант ну за сва
ко днев ни жи вот и од ре ђе не про фе си о нал не до ме не, пра те ћи њен 
сми сао и зна че ње; 

• раз у ме пре глед но из ло же ну ар гу мен та ци ју и про тив ар гу
мен та ци ју (нпр. у из ве шта ји ма „за” и „про тив” не ке ак тив но сти, 
ста ва, ми шље ња) у свим ре ле вант ним де та љи ма и оп штим за кључ
ци ма, уз евен ту ал но по но вље но иш чи та ва ње ком плек сни јих де ло
ва тек ста; 

• раз у ме са др жај ши ро ког спек тра крат ких ин фор ма тив них 
тек сто ва (нпр. ве сти да на, увод тек сто ва, итд.) и уме да од ре ди са
др жај и зна чај ин фор ма ци ја, у окви ру раз ли чи тих сва ко днев них и 
струч них те ма и вр ста тек сто ва, ка ко би про це нио да ли тре ба да 
на ста ви са чи та њем. 

Препознавањеиразумевањепојединачних
информација–нивоселективногразумевања

• уме да у ду жем тек сту про на ђе тра же не ин фор ма ци је и об
је ди ни их са ин фор ма ци ја ма из истог или не ког дру гог тек ста, ка ко 
би ис пу нио од ре ђе ни за да так. 

Разумевањестручнихтекстова

• раз у ме ду жа и сло же ни ја упут ства о усло ви ма одр жа ва ња и 
при ме ни апа ра та, евен ту ал но уз по нов но чи та ње ком пли ко ва ни јих 
де ло ва; 

• раз у ме сло же ни је струч не тек сто ве из нај ши рег до ме на 
школ ских ак тив но сти за ко је се при пре ма.

Разумевањекњижевногтекста

• раз у ме раз ли чи те вр сте ла ких ли те рар них тек сто ва у ко ји ма 
се ја вља јед но став на лек си ка, уз по вре ме ну по моћ на став ни ка или 
кон сул то ва ње реч ни ка / при руч ни ка.

ГОВОР

Оспо со бља ва ње уче ни ка за крат ко мо но ло шко из ла га ње и за 
уче шће у ди ја ло гу на стра ном је зи ку.

Уче ник тре ба да:

Описивање

• оп шир но опи су је или из ла же о не кој уоби ча је ној те ми ко ја 
је у ве зи са лич ним ин те ре со ва њем.

Аргументовање

• из но си ја сну ар гу мен та ци ју, раз ви ја ју ћи и по твр ђу ју ћи сво је 
ста во ве до дат ном ар гу мен та ци јом и ода бра ним при ме ри ма;

• об ја сни не ко ста но ви ште о од ре ђе ном про бле му из но се ћи 
пред но сти и ма не раз ли чи тих оп ци ја;

• ис ти че соп стве но ис ку ство и по зна ва ње ства ри и ар гу мен то
ва но бра ни сво је ми шље ње. 

Излагањепредпубликом

• го во ри о те ма ма ап стракт не или кул ту ро ло шке са др жи не 
(нпр. по ре ђе ње два гра да, ми шље ње о стран ци ма ко ји се усе ља ва ју 
у ње гов град, за шти та жи вот не сре ди не, итд.);

• у из ла га њу упо ре ђу је и су про ста вља ал тер на ти ве и ис ти че 
од ре ђе не пред но сти и ма не;

• ко мен та ри ше ми шље ња дру гих о од ре ђе ним те ма ма.

Интеракција

Разумевањеизворногговорника

• раз у ме ве о ма до бро са го вор ни ка ко ји го во ри стан дард ним 
је зи ком и о бли ској те ми, чак и ка да бу ка оме та раз у ме ва ње;

• ко му ни ци ра са од ре ђе ном ла ко ћом и спон та но шћу што омо гу
ћа ва за до во ља ва ју ћи сте пен раз ме не иде ја са из вор ним го вор ни ком.

Неформалниразговор

• ак тив но уче ству је у не кој не фор мал ној ди ску си ји у по зна
том окру же њу, ко мен та ри шу ћи и ја сно из ла жу ћи сво је ста во ве, 
про це њу ју ћи дру ге пред ло ге, из но се ћи и ре а гу ју ћи на пред ло же на 
ре ше ња;

• из ло жи и из ра зи сво ја ми шље ња и да их по сто ја но бра ни 
то ком ди ску си је, при ла жу ћи об ја шње ња, ар гу мен те и ко мен та ре;

• схва ти су шти ну оно га о че му се при ча у ње го вом окру же њу 
о оп штим те ма ма, под усло вом да са го вор ни ци раз го вет но го во ре 
и из бе га ва ју ком пли ко ва не иди о мат ске из ра зе;

• из ра зи ми шље ње о не кој ап стракт ној или кул ту ро ло шкој те
ми као што је по зо ри ште или бо ри лач ка ве шти на;

• крат ко ко мен та ри ше не чи је ми шље ње;
• упо ре ђу је и су прот ста вља ал тер на ти ве, рас пра вља ју ћи о то

ме шта тре ба ура ди ти, где тре ба ићи, ко га од ре ди ти, ко га или шта 
иза бра ти итд.

Формалнедискусијеисастанци

• пра ти не ку жи ву рас пра ву, ја сно раш чла њу ју ћи ар гу мен те за 
и про тив не ког ста но ви шта;

• из ла же соп стве на ми шље ња и ста во ве о сло же ним пи та њи
ма, с убе дљи вом ар гу мен та ци јом и ре а гу је на исти на чин на ар гу
мен та ци ју дру ге стра не;

• ак тив но да уче ству је у раз ли чи тим ти по ви ма фор мал них ди
ску си ја;

• из но си, за сту па и бра ни соп стве но ми шље ње, раз ма тра но
ве пред ло ге, из но си хи по те зе и од го ва ра на по ста вље не хи по те зе 
дру ге стра не.

Функционалнасарадња

• по у зда но раз у ме де таљ на упут ства;
• убр за за по че ти по сао по зи ва њем дру го га да му се при дру

жи, да ка же шта ми сли итд;
• пред ста ви у ши ро ким цр та ма не ко пи та ње или про блем, раз

ма тра узро ке и по сле ди це и про це њу је пред но сти и ма не у слу ча ју 
за у зи ма ња раз ли чи тих ми шље ња;

• пра ти оно што се го во ри, али ако се го во ри бр зо и оп шир но, 
по вре ме но има по тре бу да му се по но ве не ки де ло ви или по ја сне
о дре ђе ни из ра зи;

• об ја сни због че га не што пред ста вља про блем и да рас пра
вља о на чи ни ма ње го вог раз ре ша ва ња, упо ре ђи ва њем и су прот ста
вља њем од ре ђе них пред ло га.

Разменаинформација

• пре но си ин фор ма ци је на по у здан на чин;
• на пра ви син те зу ин фор ма ци ја и ар гу ме на та из раз ли чи тих 

из во ра и да о то ме под не се из ве штај;
• раз ме њу је са из ве сном си гур но шћу зна ња о уоби ча је ним те

ма ма и те ма ма из под руч ја стру ке;
• об ја сни ка ко не што да се ура ди, да ју ћи де таљ на упут ства;
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• на пра ви ре зи ме кра ће при че, но вин ског члан ка, из ла га ња, 
ди ску си је, ин тер вјуа или не ког до ку мен тар ног фил ма и из не се 
сво је ми шље ње. 

Интервјуисање

• пре у зме ини ци ја ти ву у раз го во ру, про ши ру ју ћи и раз ра ђу
ју ћи иде је, без зна чај ни је по мо ћи или под сти ца ја од стра не са го
вор ни ка;

• во ди ин тер вју, да спон та но из бег не од го во ре на уна пред 
при пре мље на пи та ња и да се фо ку си ра на ин те ре сант на од го во ре;

• во ди уна пред при пре мљен раз го вор, про ве ри и по твр ди ин
фо р ма ци је, иако му је по не кад нео п ход но по но ви ти оно што је ре
че но, ка да са го вор ник го во ри су ви ше бр зо или оп шир но.

ПИСАЊЕ
Оспо со бља ва ње уче ни ка за пи са ње кра ћих тек сто ва раз ли чи

тог са др жа ја.
Уче ник тре ба да:

Теме

• у ста њу је да на пи ше кра ће и јед но став не есе је до 1000 ка
рак те ра о те ма ма од оп штег ин те ре са, као и у ве зи са спе ци фич ним 
те ма ма не је зич ких пред ме та ко ји су пред мет уче ни ко вог ин те ре
со ва ња;

• пи ше ја сно и пре ци зно струк ту ри са не тек сто веиз обла сти 
лич ног ин те ре со ва ња и ак ту ел них де ша ва ња у ве зи са ра зно вр
сним те ма ма (кул тур ни до га ђа ји, спорт, еко ло ги ја, ин тер нет, здра
вље, и слич но);

• у пи са ним из ла га њи ма мо же ја сно и пре ци зно да из ра зи сво
је ми шље ње о ак ту ле ним те ма ма из обла сти кул ту ре, спор та, еко
ло ги је и струч ног до ме на.

Текстуалневрстеидужинатекста

• пи ше фор мал не и не фор мал не ко мен та ре за дру штве не мре
же (до 250 ка рак те ра); 

• во ди бе ле шке на осно ву ко јих је у ста њу да ре зи ми ра про чи
та ну при чу, но вин ски чла нак и слич но;

• па ра фра зи ра о те ма ма у ве зи са сва ко днев ним жи во том, ра
зо но дом, пу то ва њи ма, ак ту ел ним де ша ва њи ма из свог до ме на ин
те ре со ва ња, као и из јав ног и струч ног до ме на;

• на пи ше кра ће есе је и пре зен та ци је о те ма ма од оп штег ин те
ре са и у ве зи са са др жа јем раз ли чи тих школ ских пред ме та (исто
ри ја, ли ков на кул ту ра и слич но);

• на пра ви по у здан ре зи ме на осно ву објек тив не ба зе по да та ка 
о бли ским те ма ма из свог под руч ја, сва ко днев них или не ких дру
гих ак тив но сти, о то ме да на пи ше из ве штај и из не се соп стве но ми
шље ње;

• на пи ше есеј или из ве штај ар гу мен то ва ним при сту пом, за ла
жу ћи се за од ре ђе но ста но ви ште и из но се ћи пред но сти и не до стат
ке мо гу ћих раз ли чи тих ре ше ња;

• по се ду је ши ри ре пер то ар је зич ких зна ња ко ја му омо гу ћа ва
ју да ја сно опи су је до га ђа је, као и да из но си соп стве на гле ди шта и 
ар гу мен та ци је;

• из вр ши син те зу ар гу ме на та при ку пље них из раз ли чи тих из
во ра из обла сти кул ту ре, спор та, еко ло ги је и струч ног до ме на.

Лексикаикомуникативнефункције

• по се ду је лек сич ки фонд од 1200 ре чи ко ји му омо гу ћа ва да 
из ра зи сло же ни је ми сли и иде је;

• опи су је сво је ути ске упо тре бља ва ју ћи аде кват не из ра зе, да
је ду жи опис сва ко днев них рад њи из свог окру же ња (љу ди, ме ста, 
школ ско ис ку ство и слич но), опи су је ак тив но сти из про шло сти и 
лич но ис ку ство;

• на пи ше крат ке из ве шта је, стан дард не и кон вен ци о нал не 
фор ме, ко ји са др же објек тив не уоби ча је не ин фор ма ци је и обра зло
же ње не ких рад њи; 

• на раз ло жан, пре ци зан и не по сре дан на чин пи ше о ве ли ком 
бро ју бли ских те ма у окви ру свог под руч ја ин те ре со ва ња; 

• опи ше рад њу књи ге или фил ма и да опи ше сво је ре ак ци је;

• обра зло жи ми шље ње, пла но ве и де ло ва ње;
• опи ше сно ве и ам би ци је;
• ар гу мен ту је свој став у ве зи са ак ту ел ним те ма ма или до га

ђа ји ма из про шло сти;
• у окви ру ко ре спо ден ци је пи ше о сво јим емо ци ја ма, на гла

ша ва ју ћи са др жа је ва жни јих де ло ва из не ког до га ђа ја или ис ку
ства, ко мен та ри шу ћи ста во ве осо бе са ко јом се до пи су је.

СОЦИОКУЛТУРНАКОМПЕТЕНЦИЈА

Сти ца ње и овла да ва ње со ци о кул тур ним ком пе тен ци ја ма нео
п ход ним за пи са ну и усме ну упо тре бу је зи ка.

Уче ник тре ба да:

Вербалнаиневербалнакомуникацијасапредставницима
другихкултура

• пре по зна је спе ци фич но сти сти ло ва и ре ги ста ра, уз ја сно из
ра же ну свест о со циопраг ма тич кој ди на ми ци ин тер ак ци је (пре у
зи ма ње ре чи, одр жа ва ње кон вер за ци је, фор му ла ци ја из ра за и спо
нат ност у из ра жа ва њу и до бро раз у ме ва ње са го вор ни ка, чи ме се 
оства ру је ин тер ак ци ја)

Интеркултурназнањаиактивности

• по се ду је основ на зна ња о кул ту ри за јед ни це или за јед ни ца 
чи ји је зик учи (књи жев ност, му зи ка, филм, по зо ри ште, сли кар ство);

• гра ди соп стве ни иден ти тет као интеркултурналичност, ја
ча ју ћи свест о вред но сти раз ли чи тих кул ту ра и раз ви ја ју ћи спо
соб ност за ин те гри са ње ин тер кул тур них ис ку ста ва у соп стве ни 
кул тур ни мо дел по на ша ња и ве ро ва ња.

МЕДИЈАЦИЈАИПРЕВОЂЕЊЕ

Оспо со бља ва ње уче ни ка за по сре до ва ње из ме ђу осо ба ра ди 
спо ра зу ме ва ња у при ват ном окру же њу.

Уче ник тре ба да: 

Усменамедијација 

• пре при ча ва са др жај ктрат ког аутен тич ног тек ста аудио или 
ви зу ел ног за пи са на бли ске те ме и кра ће ин тер ак ци је на ки не ски 
је зик;

• са жи ма са др жај ду жег аутен тич ног пи са ног или усме ног 
тек ста (до 1000 ка рак те ра, од но сно до 8 ми ну та), са ки не ског на 
ма тер њи је зик и обр ну то, при ла го ђа ва ју ћи га са го вор ни ку.

Писанамедијацијаипревођење

• пи са но пре но си по ру ке на ки не ски или на ма тер њи је зик (на 
осно ву под сти ца ја на су прот ном је зи ку до да ју ћи, по по тре би, об ја
шње ња и оба ве ште ња);

• ко ри сти од го ва ра ју ћи ком пен за ци о не стра те ги је ра ди пре ва
зи ла же ња те шко ћа ко је се ја вља ју, на при мер: пре во ди или пре но
си са др жај уз упо тре бу пе ри фра за, па ра фра за и слич но; 

• ко ри сти реч ни ке, по себ но јед но је зич не, за пи са но пре но ше
ње по ру ка.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

1. До пу не за пра вац LAI,QUи QILAI
2. До пу не за уче ста лост рад ње
3. До пу не за мо гућ ност
4. До пу не за ко ли чи ну
5. Сло же не до пу не за пра вац: гл. + QILAI
6. Про ши ре на упо тре ба сло же них до пу на за пра вац: гл.

+SHANG,гл.+XIA,гл.+QILAI,гл.+XIAQU
7. Пред ло шке кон струк ци је као до пу не
8. Реч ца DEко јом се гра ди при ло шка од ред ба и реч ца DEко

јом се гра ди гла гол ска до пу на
9. Упо тре ба упит них за ме ни ца као за ме ни це оп штег зна че ња
10. Кон струк ци је „GEN...XIANGBI”, „CHULE...YIWAI”,

„YUEAYUEB”и „ZAISHUO,...”
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11. На чи ни на гла ша ва ња
– кон струк ци ја „SHI...DE”
– кон струк ци ја „LIAN...YE...”
– ре то рич не упит не ре че ни це са „NANDAO...MA?”и „WEIS

HENMEBU...NE?”
12. Па сив не ре че ни це обра зо ва не пред ло зи ма BEI,JIAOи RANG
13. Сло же не ре че ни це:
– услов ног од но са са ве зни ци ма: „BUGUAN...DOU” и 

„ZHIYAO...JIU...”,„ZHIYOU...CAI”и „WULUN...DOU”
– до пу сног од но са са ве зни ци ма: „JINGUAN...HAISHI...” и 

„...JISHI...YE..”
– су прот ног од но са са ве зни ци ма: „BUSHI...ERSHI...”, BU

GUO,SUIRANи KESHI
– узроч нопо сле дич ног од но са са ве зни ци ма: YOUYU,SUOYI,

YINCIи „JIRAN...JIU...”
– ис кључ ног од но са са ве зни ци ма „NINGKE...YE...”
– ра став ног од но са са ве зни ци ма „BUSHI...JIUSHI...”,HUOZHE,
– про гре сив ног од но са са ве зни ци ма: „BUDAN...ERQIE...”
– сук це сив ног од но са са ве зни ком YUSHI,
– хи по те тич ног од но са са ве зни ци ма: RUGUOи YAOSHI
14. При ло зи и њи хо ва упо тре ба: QIANWAN,HUXIANG,HAO,

GUORAN,HURAN,QISHI,ZHENGHAO,RANGHOU,FANZHENG,
ZHIHAO, JUE, SHOUXIAN, BUDUAN, YOUQI, TING, GANKUAI,
CONGCI,GENGJIA,BIJIAO,NANGUAI,BIJING,JIANZHI,XIANG
DANG,DAODI,SIHU,BENLAI,SHIFEN,CENGJING,YUANLAI

15. Пред ло зи и њи хо ва упо тре ба: TI, BEI,AN, JIAO,RANG,
GUANYU, YOUYU16. Кла си фи ка то ри и њи хо ва упо тре ба: ZUO,
ZHONG, SUI,MI,GONGJIN, JIE,DING,DU,CENG, JI,FU,LEI,
YE, HUI, DIAN, FEN, KE, DUN, DUAN, ZHI, MAO, FENG, PAI,
KOU,LIANG

16. Фра зе: GU A I BU DE и SHU BU QING

ДОДАТНИСАДРЖАЈИИЗКИНЕСКЕКУЛТУРЕ
ИЦИВИЛИЗАЦИЈЕЗАСВЕЧЕТИРИГОДИНЕ

Осврт на ки не ску кул ту ру (ци ви ли за ци ју, исто ри ју и књи жев
ност) се ре а ли зу је као до дат ни, ван на став ни са др жај, а у окви ру 
ван на став них ак тив но сти пре ма мо гућ но сти ма и по тре ба ма шко
ла у ко ји ма се учи ки не ски је зик. Пре по руч љи во је ко ри сти ти ге о
граф ску кар ту.

Општакултура

– упо зна ти уче ни ке са ге о граф ским од ли ка ма Ки не, оби ча ји
ма, жи вот ним сти ло ви ма, пра зни ци ма, спе ци фич но сти ма ки не ске 
ку хи ње, на ци о нал ним тра ди ци о нал ним спор то ви ма; 

– ки не ском умет но шћу: умет нич ки за на ти: из ре зи ва ња па пи
ра, ки не ска ка ли гра фи ја, сим бо ли ка ки не ског ор на мен та;

– сцен ска умет ност: по зо ри шна тра ди ци ја, по зо ри ште лу та ка 
и сен ки, са вре ме но по зо ри ште и филм.

Историја

ДревниљудинатериторијиКине – да ле ки пре ци са вре ме ног 
чо ве ка 

– раз до бље па ле ло и та
– раз до бље нео ли та:
– кул ту ра Јанг шао – кул ту ра цр ве не ке ра ми ке (на ла зи ште 

Бан по)
– кул ту ра Лунг шан 

ДинастијаСија(21 – 16. в. пре н.е.)

ДинастијаШанг (16 – 11. в. пре н.е.)

– уре ђе ње, Зма је ве ко сти, зна чај брон зе, ар хи тек ту ре и ве ро
ва ње

Династијаџоу(11. в. пре н.е. – 771. г. пре н.е.),Источниџоу

Раздобљепролећаијесени(770 – 476. г. пре н.е.)

Кон фу ци је, пр ви учи тељ (551 – 479. г. пре н.е.); зна чај ове ди
на сти је као уте ме љи ва ча ки не ске ци ви ли за ци је.

Раздобљезараћенихдржава (475 – 221. г. пре н.е.) 

Ра то ви ме ђу цар стви ма од 4. до 3. в. пре н.е.; за че ци би ро
крат ског упра вља ња; по ја ва круп них цен та ра за нат ске про из вод ње 
и ве ли ких гра до ва; ре фор ме Шанг Јан га у Ћи ну; раз до бље раз вит
ка фи ло зоф ских и дру штве нопо ли тич ких уче ња у древ ној Ки ни: 
Стошколамишљења (Кон фу чи јан ство, Мен ци зам, Мо ци зам, Да
о и зам, Ле га ли зам,); Пет кла си ка: Књигапесама, Књигаисторије, 
Књигапромена, Књигаобреда, Аналипролећаијесени; по че ци но
ве по е зи је: Ћу Ју ен (304 – 278. год пре н.е.), пр во име пе сни штва 
(крат ка би о гра фи ја, чи та ње од ло ма ка ње го вих нај по зна ти јих пе
снич ких оства ре ња на срп ском је зи ку Питањанебу, Тугаодбаче
ног, Призивањедуха)

ДинастијаЋин(221 – 206. год пре н.е.)

Пр во ује ди ње ње Ки не 221. год пре н.е.; ири га ци о ни си стем; 
ор га ни за ци ја би ро крат ског си сте ма; из град ња Ки не ског зи да; вој
ни по хо ди; ве ли ко спа љи ва ње књи га 213. год пре н.е.; ору жа ни 
уста нак под вођ ством Лиу Бан га и пад ди на сти је Ћин. 

ДинастијаХан

ЗападниХан(202. г. пре н.е. – 8. г. н.е.)

Лиу Банг и осни ва ње но ве ди на сти је; пе ри од ми ра и учвр
шћи ва ње вла сти; цар Ву и про цват ди на сти је Хан; кон так ти са дру
гим де ло ви ма све та; Пут сви ле; од нос пре ма кул тур ном и исто риј
ском на сле ђу; до ба про на ла за ка и ра ђа ње на ци је.

ИсточниХан(25. г. н. е. – 220 .г. н. е) 

Уста нак Жу тих тур ба на (184. г.); по че так рас па да ди на сти
је Ха на; књи жев ност раз до бља Хан: пе снич ка вр ста „ју е фу” (му
зич ка ка пе ла), фор ма пе то сло жног сти ха; „фу” – ри мо ва на про за; 
Историјскисписи аутор Си ма Ћи јен. 

РаздобљеТрикраљевства(220 – 266. г.)

др жа ве Веи (Цао Цао, Цао Пи), Шу (Лиу Беи) и Ву (Сун Ћу
јен), др жа ва Веи и кул тур на до стиг ну ћа; Цао Цао – пе сник, Цао Пи 
– пр ви књи жев ни кри ти чар, Цао Џи – пе сто сло жни стих

ИсточниЂин(317 – 420. г.)

Си ма Јен, Си ма Жуи и крат ко ује ди ње ње; про зни пи сац и пе
сник Тао Ју ен минг (Изворбресквиногцвета); Ванг Си џи и Гу Ка
и џи (ка ли гра фи).

РаздобљеСевернихијужнихдинастија(420 – 589. г.) 

Тр го вач ки цен три и се ди ште кул тур ног жи во та на ју гу и се
вер као вој нич ка др жа ва; при хва ћа ње бу ди зма; јед но од нај по зна
ти јих књи жев них де ла се вер них ди на сти ја ПесмаоМулан. 

ДинастијаСуји(581 – 618. г.)

Јанг Ђи јен (цар Вен), по нов но ује ди ње ње, цар Јен и сла бље
ње мо ћи ди на сти је Су ји

ДинастијаТанг(618 – 907. г.)

Зна чај овог раз до бља у ки не ској исто ри ји; кон так ти са дру
гим зе мља ма; еко ном ски про цват; вр ху нац књи жев ног ства ра ла
штва; цар Ли Ши мин (Таи Цунг); ца ри ца Ву це ти јен; цар Сју ен
цунг; уста нак Ан лу шан; кул ту ра и књи жев ност Тан га: по е зи ја: Ли 
Баи, Ду Фу, Ванг Веи; про за – Хан Ју и па ра лел ни стих. 

РаздобљеПетдинастија (907 – 960. г.)
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РаздобљединастијеСунг;СеверниСунг(960 – 1127. г.),Јужни
Сунг (1127 – 1279. г.)

Ује ди ње ње Ки не, „злат ни век уче ња ка” – тро сте пе ни си стем 
ис пи та за ода бир чи нов ни ка (ђин ши); нео кон фу чи ја ни зам; раз ви
так сли кар ства, на у ке и за нат ства; књижевнадостигнућа:на ста је 
ве ли ки број при ча, ле ген ди, љу бав них и ре ли ги о зних но ве ла на го
вор ном је зи ку (Романотрикраљевства, Разбојнициизмочваре)

РаздобљединастијеЈуен (1271 – 1368. г.)

Мон гол ска вла да ви на; осва ја ња Ку блај Ка на и Џин гис Ка на; 
до ла зак Мар ка По ла у Ки ну; ан ти мон гол ски устан ци; рас пад мон
гол ске ца ре ви не; књи жев на до стиг ну ћа: се вер на и ју жна дра ма, 
спе ци фич но сти и за ни мљи во сти нај ста ри јег сцен ског из во ђе ња.

РаздобљединастијеМинг (1368 – 1644. г.)

Усто ли ча ва ње ди на сти је; уса вр ша ва ње ири га ци о ног си сте ма; 
ја ча ње де спот ског си сте ма; еко ном ски успон; ин те зив ни ји кон так
ти са за па дом; тр го вач ки од но си са Ин ди јом; кри тич ки од нос пре
ма тра ди ци ји; ве ли ки устан ци про тив вла де Мин га; уста нак и Ли 
Ци ченг 1644. г., пад им пе ри је Минг и власт Ман џу ра ца; књи жев на 
до стиг ну ћа – по ја ва ро ма на. 

РаздобљединастијеЂинг(1644 – 1911. г).

Вла да ви на Ман џу ра ца, цар Канг си, цар Ћи јен лунг и осва јач
ка по ли ти ка; Пр ви опи јум ски рат 1840. г. и Нан ђин шки спо ра зум 
(1842. г.); Дру ги опи јум ски рат (1856 – 1860. г.); по бу на Тај пинг 
(1851 – 1864. г.); уста нак Ву чанг 1911. г. и аб ди ци ра ње по след њег 
ки не ског ца ра Пу ји ја. 

РепубликаКина(1911 – 1949. г.)

Сун Јат Сен као пр ви пред сед ник Ре пу бли ке Ки не; ја пан ска 
ин ва зи ја на Ки ну; по бе да Ки не про тив Ја па на (1945. г.); 1949. г. 
зба ци ва ње Ку о минг тан га.

НароднаРепубликаКине(1949 – )

Мао Це дунг осни ва На род ну ре пу бли ку Ки ну; Кул тур на ре
во лу ци ја (1966. г.); еко ном ске ре фор ме и по ли ти ка отва ра ња Ки не 
пре ма све ту; вра ћа ње Хонг Кон га Ки ни (1997. г.); вра ћа ње Ма као 
Ки ни (1999. г.); ка рак тер са вре ме не ки не ске ци ви ли за ци је; бу дућ
ност ки не ске ци ви ли за ци је.

ПРЕД ЛО ЗИ ИЗ КИ НЕ СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 

– Лу Сјун: Дневникједноглудакаи ИстинитаисторијаАQа
– Лao Ше: Чајџиницаи Возачрикше

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Идеограматика

Уз уче ње пр вих ки не ских ка рак те ра (зна ко ва) уче ник по сте
пе но тре ба да се упо зна са са став ним де ло ви ма ки не ских ка рак
те ра (ра ди ка ли ма). На тај на чин уче ње ис пи си ва ња ка рак те ра са 
ви ше по те за (сло же них ка рак те ра) ће им би ти знат но олак ша но. 

Фонетика:

Ка да се го во ри о гла сов ним је ди ни ца ма у ки не ском је зи ку по
жељ но је да ва ти и при ме ре на ко ји ма ће уче ни ци ве о ма ла ко мо ћи 
да пре по зна ју од ре ђе не гла сов не је ди ни це, а то исто зна чи и за за ко
ни то сти обе ле жа ва ња то но ва у ки не ској ла ти нич кој тран скрип ци ји.

Са уче ни ком ве жба ти тран скрип ци ју. Нај бо ље је по сле сва ке 
лек ци је да ва ти по не ко ли ко ре че ни ца ко је уче ни ци тре ба да тран
скри бу ју на ки не ску ла ти нич ку тран скрип ци ју уз тач но обе ле жа
ва ње то но ва. По не кад им се мо гу да ва ти ве жбе у обр ну том прав цу. 
На и ме, да ти им да тран скрип ци ју пре тво ре у ки не ско пи смо. Ова
кав рад ће им ка сни је мно го зна чи ти за ко ри шће ње реч ни ка.

За ве жбе из го во ра по је ди них ини ци ја ла, фи на ла, као и ком
би на ци је из го во ра ини ци ја ла са фи на ли ма, пре по руч љи во је да се: 

– уз по моћ аудио ма те ри ја ла оства ру ју од ре ђе ни на став ни за
да ци, на при мер раз ли ко ва ње аспи ри са них и не а спи ри са них ини
ци ја ла;

– ко ри сти ти та бе ле ком би на ци ја ини ци ја ла и про стих фи на
ла, ини ци ја ла и сло же них фи на ла, ини ци ја ла и на зал них фи на ла, а 
при том обра ти ти уче ни ци ма па жњу на из го ва ра ње по је ди них са
мо гла сни ка у сло го ви ма. 

Морфологија

То ком пр ве го ди не уче ња ки не ског је зи ка уче ни ци тре ба да 
са вла да ју и не ке осно ве из мор фо ло ги је. На и ме, ту је нај бит ни ја 
по де ла ре чи на две основ не гру пе: пој мов не и функ ци о нал не ре чи. 
Тре ба го во ри ти о њи хо вој основ ној упо тре би у ре че ни ца ма (нај пре 
про стим) и о њи хо вим основ ним осо би на ма, али све у скла ду са 
пре ђе ним гра ди вом и на од го ва ра ју ћим при ме ри ма.

Граматика

Кроз при ме ре уве сти уче ни ка да на осно ву об ра ђе ног зна ња о 
син так си про стих ре че ни ца, упо зна не ке сло же ни је је зич ке струк
ту ре, као што су: до пу не, гла гол ске син таг ме с мо дал ним гла го лом, 
при ло шке од ред бе гра ђе не од при ло га или пред ло га, струк ту ре с 
по моћ ном реч цом, итд. Оба ве зно је обез бе ди ти уче ни ку број не ве
жбе и кон сул та ци је кроз ко је он сам схва та и са вла да ва те сло же
ни је ре че ни це.

Уче ни ка је по треб но по сте пе но уво ди ти у ана ли зу син так се у 
ки не ском је зи ку. Сва ка об ја шње ња је по треб но пот кре пи ти са што 
ви ше при ме ра. На кра ју сва ког из ла га ња, уче ни ку тре ба да ти при
ли ку да сам пра ви сво је при ме ре усме но и у пи са ној фор ми ка ко би 
им овај је зич ки си стем кроз си стем пи са ња ка рак те ра био у пот пу
но сти ја сан.

Нео п ход но је при пре ма ти аде кват не ве жбе — пре во ђе ња ре
че ни ца са срп ског на ки не ски је зик и обр ну то. Ова вр ста пре во
ђе ња тре ба да бу де сво је вр сна ве жба при ме њи ва ња но вих ре чи и 
гра ма тич ких је ди ни ца. Са мо на тај на чин ће уче ни ку би ти лак ше 
да са вла да ли не ар ни по ре дак ре че нич них кон сти ту е на та и но ве 
гра ма тич ке је ди ни це у ки не ском је зи ку. Гра ма тич ка гра ђа до би ја 
свој сми сао тек ка да се до ве де у ве зу са да тим ко му ни ка тив ним 
функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич ких ак тив но сти раз у ме ва
ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, усме ног и пи сме ног из ра жа
ва ња и ме ди ја ци је. 

Областјезичкевештине

СЛУШАЊЕ—нај бо љи на чин ве жба ња уме ња раз у ме ва ња 
је слу ша ње аде кват ног аудио ма те ри ја ла ко ји пра ти са др жај лек
ци ја (ЦД, до да так сва ком уџ бе ни ку). Нео п ход но је за рад и бу ду ћег 
под сти ца ја уче ни ка ре дов но слу ша ти ки не ски је зик, па чак и по 
је дан час не дељ но, од но сно је дан час ме сеч но на ко јем уче ни ци 
мо гу да по гле да ју по не ку крат ку еми си ју о по зна тим те ма ма или 
кра так деч ји филм на ки не ском је зи ку. На за вр шној го ди ни уче
ња ки не ског је зи ка са уче ни ци ма је по треб но ура ди ти це ло куп
ну си сте ма ти за ци ју гра ди ва од пр ве го ди не уче ња, ко ја укљу чу је: 
гра ма тич ке ве жбе, пи са ње са ста ва, рад на пре во ди ма са срп ког на 
ки не ски је зик и обр ну то. Од пет ча со ва не дељ но по треб но је одр
жа ти бар 2 ча са на ки не ском је зи ку. Уче ник ко ри сти стра ни је зик 
да раз у ме су шти ну тек ста или да уче ству је у раз го во ру или ди ску
си ји (нпр. шко ла, за ба ва, спорт); сна ла зи се у не/пред ви ди вим си
ту а ци ја ма ка да му је нео п ход но да ко ри сти стра ни је зик и/или да у 
крат ком усме ном из ла га њу оства ри свој ин те рес. Пи ше о вла сти
том ис ку ству, опи су је сво је ути ске, пла но ве и оче ки ва ња.

При ме ри за да та ка: слу ша ње аудио за пи са ко ји пра ти сва ки 
уџ бе ник. Из вла чи ти из кон тек ста лек ци ја те ме за раз го вор; го сто
ва ње стра ног лек то ра ко ји ће во ди ти час на ки не ском је зи ку. 

ПИСАЊЕ— да би што бо ље са вла да ли пре ђе но гра ди во, 
нео п ход но је уче ни ке сти му ли са ти да пи шу са ста ве на ки не ском 
је зи ку. Пре по ру чу је се да уче ни ци во де днев ник на ки не ском је
зи ку и да на тај на чин уве жба ва ју ка ко се опи су је до га ђај, ис ку
ство, пи сме но из ра жа ва сво је ми шље ње, осе ћа ње, итд. На став ни
ци тре ба да пре гле да ју и ис пра вља ју ове бе ле шке. По ред ове вр сте 
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сло бод ног пи са ња, уче ни ци ма тре ба за да ва ти и те ме за пи са ње, 
при том, по сле пре гле да ња, по хва ли ти нај бо љи рад. Ва жно је да на
став ник на кон пре гле да ња са ста ва, ода бе ре нај бо љи и при ка же га 
дру гим уче ни ци ма. При пре ма за пи са ње са ста ва су пре во ди тек
сто ва са срп ског на ки не ски, а све у окви ри ма пре ђе них лек ци ја. 
Уз ове ак тив но сти по жељ но је до да ти ак тив но сти из ра де па ноа, 
пре зен та ци ја, зид них но ви на, по сте ра за учи о ни цу, ор га ни за ци ја 
те мат ских ве че ри и слич но.

При ме ри за да та ка — те ме за са ста ве: „Мо ја по ро ди ца”; „Мо ја 
со ба”, „Ово сам ја!”, „Мој је дан дан”, „Мој кућ ни љу би мац”, „Мој 
нај бо љи друг”, „Вре ме у мом род ном гра ду” (ко ри сти ти до три
сто ти не ка рак те ра укуп но). „ Мој идол”, „Срп ски оби чај про сла ве 
Бо жи ћа”, „Фар ба мо ја ја за Ус крс”, „Ути сак не де ље”, „На у чио/ла 
сам да на пра вим...(не ко је ло)”, „Пу то вао/ла сам у...”, итд. (до 800 
ка рак те ра по са ста ву).

ЧИТАЊЕ – Чи та ње тек сто ва са по зна тим ка рак те ри ма, 
углав ном тек сто ва из уџ бе ни ка и до дат них тек сто ва ко је при пре
ма сам на став ник у окви ру фон да ре чи и гра ма тич ких са др жа ја 
лек ци ја ко је се об ра ђу ју; чи та ње не по зна тих тек сто ва са да тим но
вим ре чи ма да би се про ду би ло раз у ме ва ње чи та ног и осло бо ди ло 
пред ра су да и спре га о те жи ни је зи ка. Ппре по ру чу је се, по ред ин
ди ви ду ал ног чи та ња, и чи та ње крат ких бај ки или при ча на ча су уз 
по моћ на став ни ка.

Пре по ру че на ли те ра ту ра: сли ков ни ца са тран скрип ци јом, ки
не ске бај ке на ки не ском је зи ку (са тран скрип ци јом).

ГОВОР– Ра ди ти на ве жба ма осло ба ђа ња уче ни ка да са мо
стал но из ла жу, ко му ни ци ра ју са оста ли ма (ко ле га ма, про фе со ри
ма, ки не ским лек то ри ма...) на ки не ском је зи ку. Ста вља ти уче ни ке 
у раз ли чи те кон вер за ци о не и ди ја ло шке си ту а ци је ка да се од њих 
оче ку је да пи та ња и од го во ре упу ћу ју са мо на ки не ском је зи ку. 
Пру жа ти уче ни ци ма при ли ке да пред оде ље њем из во де мо но ло
шко из ла га ње, нпр. по мо ћу уна пред при пре мље не пре зен та ци је, да 
пред ста ве се бе или дру га, сво ју по ро ди цу, кућ ног љу бим ца, вре ме, 
јед ну ку по ви ну, итд.Пре по ру чу је се да уче ни ци уз уна пред при
пре мље ну пре зен та ци ју (фо то гра фи је, сли ке, кључ не ре чи, итд.), 
из ве ду мо но ло шко из ла га ње о свом пу то ва њу или до жи вља ју у 
тра ја њу од три ми ну та. Та ко ђе се мо же кроз на став не ак тив но сти 
ор га ни зо ва ти кон вер за ци ја у ко јој се укљу чу ју два или ви ше са го
вор ни ка. Уче ни ку је ве о ма ко ри сно и да во ди спон та ни раз го вор са 
из вор ним го вор ни ком ван ча са. 

КО РЕ ЛА ЦИ ЈА СА ДРУ ГИМ ПРЕД МЕ ТИ МА

Срп ски је зик, исто ри ја, ге о гра фи ја, умет ност, му зич ко и ли
ков но обра зо ва ње, ин фор ма ти ка.

Препорукезареализацијунаставеиоцењивање

У гим на зи ја ма у ко ји ма се ки не ски је зик из у ча ва као пр ви 
стра ни је зик пла ни ра на је из ра да 

– че ти ри кон трол на за дат ка (за сва ко тро ме сеч је по је дан кон
трол ни за да так у ви ду гра ма тич ког те ста);

– че ти ри пи сме на за дат ка ко ја об у хва та ју: пре вод тек ста са 
срп ског на ки не ски је зик, пре вод ре че ни ца са ки не ског на срп ски 
је зик, пи са ње са ста ва на за да ту те му;

– усме но утвр ђи ва ње гра ди ва ко је об у хва та раз го вор са уче
ни ком на за да ту те му, чи та ње по зна тог тек ста, пре при ча ва ње, ана
ли за гра ма тич ких је ди ни ца у окви ру тек ста ко ји чи та.

На став ник оце њу је рад уче ни ка у скла ду са по ста вље ним ци
ље ви ма и за да ци ма. При оце њи ва њу вред ну је се обим и ни во зна
ња уче ни ка, од но сно сте пен усво је но сти са др жа ја про гра ма и спо
соб но сти са мо стал не при ме не од ре ђе них ни воа зна ња. До ко нач не 
оце не се до ла зи кон ти ну и ра ним пра ће њем ра да уче ни ка.

Садржајикултурногпрограма

С об зи ром да се кул тур ни про грам оства ру је у окви ру до
дат ног про грам ског ни воа као на став на ак тив ност или пу тем 
ван на став них ак тив но сти ни је по треб на про ве ра зна ња пу тем 
оце њи ва ња уче ни ка, шко ле са ме пре ма мо гућ но сти ма оства ру ју 
кул тур ни про грам, а по треб но је да се ак тив но сти уче ни ка усме ре 

ка: са мо стал ним из ра да ма есе ја о не ком исто риј ском раз до бљу 
(пи сцу и ње го вом књи жев ном оства ре њу) пу тем пре зен та ци је, гле
да ње фил мо ва кул тур ног са др жа ја, чи та ње ли те ра ту ре ко ја је у ве
зи са ки не ском кул ту ром, ци ви ли за ци јом или књи жев но шћу
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ЈАПАНСКИЈЕЗИК

ПРВИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 185 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

СЛУШАЊЕ

На кра ју пр вог раз ре да, уче ник тре ба да:
– пре по зна је стра ни је зик ко ји учи ме ђу дру гим стра ним је

зи ци ма;
– пре по зна је гла со ве у го вор ном лан цу, на ро чи то оне ко јих у 

ма тер њем је зи ку не ма;
– раз у ме оне из ра зе ко је на став ник упо тре бља ва то ком ча са 

да би дао упут ства за рад и дру го;
– раз у ме крат ке ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до пет ре че

ни ца, ко је ис ка зу је при род ним тем пом на став ник, дру ги уче ни ци 
или их чу је пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји са др же ис кљу чи во по
зна ту је зич ку гра ђу;

– раз у ме јед но став не пе сме у ве зи са об ра ђе ном те ма ти ком.

ЧИТАЊЕ

Уче ник тре ба да:
– упо зна и, ка да је у пи та њу по зна та је зич ка гра ђа, са вла да 

тех ни ке чи та ња у се би и гла сног чи та ња;
– упо зна основ на пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је;
– раз у ме упут ства за из ра ду ве жба ња у уџ бе ни ку и рад ним 

ли сто ви ма;
– раз у ме сми сао крат ких пи са них по ру ка и илу стро ва них тек

сто ва о по зна тим те ма ма (око 50 ре чи).

ГОВОР

Уче ник тре ба да:
– раз го вет но из го ва ра гла со ве, по себ но оне ко је наш је зик не 

по зна је, ак цен ту је ре чи, по шту је ри там и ин то на ци ју при спон та
ном го во ру и чи та њу;

– сту пи у ди ја лог и у окви ру че ти рипет ре пли ка, по ста вља
њем и од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз го вор у окви ри ма ко му ни
ка тив них функ ци ја и лек си ке об ра ђе них то ком пр вог раз ре да;

– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме али уз на став ни ков 
под сти цај, у три до пет ре че ни ца пред ста ви се бе или дру го га, уз 
по моћ пи та ња са оп шти са др жај ди ја ло га или на ра тив ног тек ста, 
или опи ше си ту а ци ју, сли ку, ли це, пред мет или жи во ти њу;

– ин тер пре ти ра крат ке, те мат ски при ла го ђе не пе сме и ре ци
та ци је.
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Интеракција

Уче ник тре ба да:
– ре а гу је вер бал но или не вер бал но на упут ства и по ста вље на пи та ња;
– по ста вља јед но став на пи та ња;
– из ра жа ва до па да ње или не до па да ње;
– уче ству је у за јед нич ким ак тив но сти ма на ча су (у па ру, у гру пи, итд.);
– тра жи раз ја шње ња ка да не што не раз у ме.

ПИСАЊЕ

Уче ник тре ба да:
– упо зна основ на пра ви ла гра фи је, ор то гра фи је и ин тер пунк ци је у окви ру усме но сте че них је зич ких зна ња;
– до пу ња ва и пи ше ре чи и крат ке ре че ни це на осно ву да тог мо де ла, сли ке или дру гог ви зу ел ног под сти ца ја;
– до пу ња ва или пи ше че стит ку пре ма мо де лу;
– уно си лич не по дат ке у јед но ста ван фор му лар (име, пре зи ме и адре су);
– у пи са ној ко му ни ка ци ји крат ко од го во ри на јед но став на пи та ња (ко, шта, где) ко ја се од но се на об ра ђе не те ме, си ту а ци је у раз ре ду 

или ње га лич но.

Знањаојезику

– пре по зна је шта је но во на у чио;
– схва та зна чај по зна ва ња је зи ка;
– уви ђа мо гућ но сти по зи тив ног тран сфе ра зна ња и стра те ги ја сте че них уче њем пр вог стра ног је зи ка;
– ко ри сти је зик у скла ду са ни во ом фор мал но сти ко му ни ка тив не си ту а ци је (нпр. фор ме уч ти во сти);
– раз у ме ве зу из ме ђу соп стве ног за ла га ња и по стиг ну ћа у је зич ким ак тив но сти ма.
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– Пе ри о ди Ђо мон, Ја јои, Ко фун, Асу ка; вла да ви на ца ри це Су и ко и прин ца Шо то куа
– Пр ви кон так ти са Ки ном

ДРУГИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Разумевањеговора

На кра ју дру гог раз ре да, уче ник тре ба да: 
– раз у ме из ра зе ко је на став ник упо тре бља ва то ком ча са да би дао упут ства за рад и дру го; 
– раз у ме крат ке ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до осам ре че ни ца, ко је на став ник или дру ги уче ни ци ис ка зу ју при род ним тем пом, 

или их чу је пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји са др же ис кљу чи во је зич ку гра ђу об ра ђе ну то ком пр вог и дру гог раз ре да; 
– раз у ме и ре а гу је на од го ва ра ју ћи на чин на крат ке усме не по ру ке у ве зи са лич ним ис ку ством и са ак тив но сти ма на ча су. 

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да: 
– да ље упо зна је пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је; 
– раз у ме упут ства за из ра ду ве жба ња у уџ бе ни ку и рад ним ли сто ви ма; 
– раз у ме сми сао кра ћих пи са них по ру ка и илу стро ва них тек сто ва о по зна тим те ма ма (око 70 ре чи); 
– из два ја основ не ин фор ма ци је из кра ћег при ла го ђе ног тек ста у ве зи са не ком осо бом или до га ђа јем (ко, шта, где, ка да...). 

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да: 
– раз го вет но из го ва ра гла со ве, по себ но оне ко је наш је зик не по зна је, ак цен ту је ре чи, по шту је ри там и ин то на ци ју при спон та ном 

го во ру и чи та њу; 
– сту пи у ди ја лог и у окви ру шест – се дам ре пли ка, по ста вља њем и од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз го вор у окви ри ма ко му ни ка тив

них функ ци ја и лек си ке об ра ђе них то ком пр вог и дру гог раз ре да; 
– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, али уз на став ни ков под сти цај, у де се так ре че ни ца пред ста ви се бе или дру го га, уз по моћ пи

та ња са оп шти са др жај ди ја ло га или на ра тив ног тек ста, или опи ше сли ку, ли це, пред мет, жи во ти њу и си ту а ци ју; 
– ин тер пре ти ра крат ке, те мат ски при ла го ђе не пе сме и ре ци та ци је. 

Интеракција

Уче ник тре ба да: 
– ре а гу је вер бал но или не вер бал но на упут ства и по ста вље на пи та ња у ве зи са кон крет ном си ту а ци јом; 
– по ста вља јед но став на пи та ња и од го ва ра на њих; 
– из ра жа ва до па да ње или не до па да ње; 
– уче ству је у ко му ни ка ци ји на ча су (у па ру, у гру пи, итд.); 
– тра жи раз ја шње ња ка да не што не раз у ме. 
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Страна 116 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.

– На по ме не о исто ри ји Ја па на: пе ри од На ра и фор ми ра ње ја
пан ске др жа ве; принц Шо то ку и ње гов зна чај; до ла зак бу ди зма; 
шин то и зам, бу ди зам и кон фу ци ја ни зам; град ња хра мо ва; исто риј
ски за пи си „Ко ђи ки” и њи хов зна чај; исто риј ски за пи си „Ни хон 
шо ки” и њи хов зна чај; збир ка пе са ма „Ма њо шу”.

ТРЕЋИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Разумевањеговора

На кра ју тре ћег раз ре да, уче ник тре ба да:
– раз у ме из ра зе и упут ства ко је на став ник упо тре бља ва и пра

ти обич на и кра ћа оба ве ште ња;
– раз у ме крат ке ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до 12 ре че

ни ца, ко је на став ник или дру ги уче ни ци ис ка зу је при род ним тем
пом, или их чу је пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји са др же по зна ту 
је зич ку гра ђу;

– раз у ме су шти ну јед но став них и ја сних оба ве ште ња са раз
гла са;

– раз у ме и ре а гу је на од го ва ра ју ћи на чин на крат ке усме не 
по ру ке у ве зи са лич ним ис ку ством и ин те ре со ва њи ма са ак тив но
сти ма на ча су. 

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да:
– раз у ме сми сао кра ћих пи са них по ру ка и илу стро ва них тек

сто ва о по зна тим те ма ма (огла си, пла ка ти са ве ћим бро јем уче ста
лих из ра за и ин тер на ци о на ли за ма око 120 ре чи);

– уочи и из два ја основ не ин фор ма ци је из кра ћег при ла го ђе
ног тек ста у ве зи са не ком осо бом или до га ђа јем (ко, шта, где, ка
да...);

– раз у ме са др жај не ког кра ћег ин фор ма тив ног тек ста (упут
ство, ре цепт, оглас) ако је пра ћен ви зу ел ним до дат ком. 

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– раз го вет но из го ва ра гла со ве, ак цен ту је ре чи, по шту је ри там 

и ин то на ци ју при спон та ном го во ру и чи та њу; 
– сту пи у ди ја лог и у окви ру де сет ре пли ка, по ста вља њем и 

од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз го вор у окви ри ма ко му ни ка тив
них функ ци ја и лек си ке об ра ђе них то ком пр вог, дру гог и тре ћег 
раз ре да;

– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у де се так ре че ни ца 
пред ста ви се бе или дру го га, са оп шти са др жај ди ја ло га или на ра
тив ног тек ста, или опи ше сли ку, ли це, пред мет, жи во ти њу и си ту
а ци ју. 

– на јед но ста ван на чин го во ри и оп си у је до га ђа је, ак тив но сти 
и си ту а ци је из до ме на лич ног ис ку ства и ин те ре со ва ња.

Интеракција

Уче ник тре ба да:
– ре а гу је вер бал но или не вер бал но на упут ства и по ста вље на 

пи та ња у ве зи са кон крет ном си ту а ци јом;
– по ста вља јед но став на пи та ња и од го ва ра на њих;
– из ра жа ва до па да ње или не до па да ње; ну ди и при хва та по ну

ду, по зив или из ви ње ње;
– уче ству је у ко му ни ка ци ји на ча су (у па ру, у гру пи, итд.);
– тра жи раз ја шње ња ка да не што не раз у ме;
– оства ру је јед но став ну ин тер ак ци ју уз стал но по на вља ње и 

по нов но фор му ли са ње ис ка за и вр ши ко рек ци је. 

Писменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– пи ше кра ће тек сто ве на осно ву да тог мо де ла, сли ке или дру

гог ви зу ел ног под сти ца ја (би о гра фи је, кра ће опи се до га ђа ја из сва
ко днев ног жи во та);

– пи ше при год не че стит ке, по ру ке и пи сма ко ри сте ћи мо дел и 
фор му ле ко му ни ка ци је;

– пи ше крат ке бе ле шке и по ру ке;
– од го во ри на јед но став на пи та ња (ко, шта, где) ко ја се од но

се на об ра ђе не те ме, си ту а ци је у раз ре ду или ње га лич но;
– пра ви спи ско ве с раз ли чи тим на ме на ма (ку по ви на, про сла

ве ро ђен да на, оба ве зе у то ку да на...). 

Знањаојезику

– пре по зна је шта је но во на у чио;
– схва та зна чај по зна ва ња је зи ка;
– уви ђа мо гућ но сти по зи тив ног тран сфе ра зна ња и стра те ги ја 

сте че них уче њем пр вог стра ног је зи ка;
– ко ри сти је зик у скла ду са ни во ом фор мал но сти ко му ни ка

тив не си ту а ци је (нпр. фор ме уч ти во сти);
– раз у ме ве зу из ме ђу соп стве ног за ла га ња и по стиг ну ћа у је

зич ким ак тив но сти ма. 

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

Сви гра ма тич ки са др жа ји уво де се са што ма ње гра ма тич ких 
об ја шње ња осим уко ли ко уче ни ци на њи ма не ин си сти ра ју, а њи
хо во по зна ва ње се ева лу и ра и оце њу је на осно ву упо тре бе у од го
ва ра ју ћем ко му ни ка тив ном кон тек сту, без ин си сти ра ња на екс пли
цит ном по зна ва њу гра ма тич ких пра ви ла. 

Правилаграфијеиортографије
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12.Цивилизација

– Од ли ке са вре ме ног Ја па на
– Ну жна кул ту ро ло шка зна ња нео п ход на за уч ти ву кон вер за ци ју
– На по ме не о исто ри ји Ја па на: пе ри од Хе јан; цве та ње кул

ту ре на дво ру; ро ман „Ген ђи мо но га та ри” од Му ра са ки Ши ки бу; 
на ста нак хи ра га не и ка та ка не; на ста нак шо гу на та (Ка ма ку ра, Му
ро ма ћи и То ку га ва); пе ри од Едо; са му ра ји; уло га ве ли ка на у фор
ми ра њу је дин стве не др жа ве (Ода Но бу на га, То јо то ми Хи де јо ши, 
То ку га ва Иеја су); бит ка код Се ки га ха ре.

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИНАНИВОУЈЕЗИЧКИХВЕШТИНА

Разумевањеговора

На кра ју че твр тог раз ре да, уче ник тре ба да:
– раз у ме на став ни ков го вор и ње го ва упут ства;
– раз у ме кра ће усме не тек сто ве (до 15 ре че ни ца и не ду же од 

3 ми ну та) ко је ис ка зу ју го вор ни ци раз ли чи тих стан дард них ва ри је
те та, на већ об ра ђе не и но во у ве де не те ме у ве зи са сва ко днев ним 
жи во том, бли жим и да љим уче ни ко вим окру же њем и уз ра сно спе
ци фич ним ин те ре со ва њи ма; 

– раз у ме са др жај тек сто ва са вре ме них му зич ких ком по зи ци ја 
ис ка за них јед но став ним је зич ким сред стви ма; 

– у за ви сно сти од ко му ни ка тив ног ци ља уче ник у тек сту пре
по зна је и иден ти фи ку је: 

а) ње гов оп шти са др жај; 
б) ва жне ин фор ма ци је (спе ци фи ко ва не и/или на ло гом зах те

ва не); 
ц) су шти ну по ру ке и го вор ни ко ву на ме ру, као и емо ци о нал ни 

кон текст. 

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да: 
– раз у ме оп шти сми сао аутен тич них и адап ти ра них тек сто ва 

ду жи не до 150 ре чи (огла си, кра ћи из ве шта ји и ве сти, бро шу ре, 
про спек ти, сер ви сне ин фор ма ци је, кра ће ре пор та же, ин тер вјуи, 
стри по ви) из до ме на већ об ра ђе них и но во у ве де них те ма у скла
ду са уз ра стом и ин те ре со ва њи ма (из до ме на сва ко днев ног жи во та, 
бли жег и да љег уче ни ко вог окру же ња, дру штве них по ја ва зна чај
них за мла де);

– у за ви сно сти од ко му ни ка тив ног ци ља уче ник у тек сту пре
по зна је и иден ти фи ку је: 

а) ње гов оп шти са др жај; 
б) ва жне ин фор ма ци је (спе ци фи ко ва не и/или на ло гом зах те

ва не); 
ц) су шти ну по ру ке и го вор ни ко ву на ме ру, као и емо ци о нал ни 

кон текст. 

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да: 
– јед но став ним је зич ким сред стви ма (усво је ним ре чи ма, из

ра зи ма, ре че ни ца ма) дâ основ не ин фор ма ци је о се би, сво јој по
ро ди ци, свом окру же њу, шко ли и дру го ви ма и оста лим уз ра сно 

аде кват ним те ма ма, као и да се код са го вор ни ка рас пи та о слич ним 
ин фор ма ци ја ма;

– уз на став ни ко ву по моћ и уз упо тре бу усво је них је зич ких 
сред ста ва во ди кра так раз го вор о по зна тим, већ об ра ђи ва ним те ма ма. 

Писменоизражавање

Уче ник тре ба да: 
– за пи су је бе ле шке на осно ву не чи јег из ла га ња; 
– ко ри сти крат ке кон такт не фор ме: раз глед ни це, елек трон ска 

пи сма, крат ка пи сма са са др жа јем лич не при ро де; 
– ко ри сти крат ке пи са не фор ме да оства ри ко му ни ка тив ну си

ту а ци ју мол бе, за хва љи ва ња, упи та, при хва та ња и од би ја ња пред
ло га (упо тре бља ва ју ћи јед но став на и усво је на је зич ка сред ства); 

– са мо стал но пи ше крат ке са ста ве на по зна те, уз ра сно аде
кват не и бли ске те ме, ду жи не до 80 ре чи. 

Медијација

У си ту а ци ји ка да по сре ду је из ме ђу осо ба (вр шња ка и од ра
слих) ко ји не мо гу да се спо ра зу ме ва ју, уче ник тре ба да:

– усме но пре но си су шти ну по ру ке са ма тер њег на циљ ни је
зик и обр ну то;

– пи сме но пре но си јед но став не по ру ке и об ја шње ња;
– пре при ча ва са др жај кра ћег тек ста, аудио или ви зу ел ног за

пи са и кра ће ин тер ак ци је;
– за по чи ње кра ћи раз го вор о по зна тим те ма ма, одр жа ва кон

ти ну и тет и за вр ша ва га.

Интеракција

Уче ник тре ба да:
– ре а гу је вер бал но или не вер бал но на упут ства и по ста вље на 

пи та ња у ве зи са кон крет ном си ту а ци јом;
– по ста вља пи та ња и од го ва ра на њих;
– из ра жа ва до па да ње или не до па да ње; ну ди и при хва та по ну

ду, по зив или из ви ње ње;
– уче ству је у ко му ни ка ци ји на ча су и ван ње га (у па ру, у гру

пи, итд);
– тра жи раз ја шње ња ка да не што не раз у ме;
– оства ру је јед но став ну ин тер ак ци ју уз по нов но фор му ли са

ње ис ка за и вр ши ко рек ци је.

Знањаојезику

Уче ник тре ба да:
– пре по зна је и ко ри сти гра ма тич ке са др жа је пред ви ђе не на

став ним про гра мом;
– по шту је основ на пра ви ла сми сле ног по ве зи ва ња ре че ни ца 

у ши ре це ли не;
– уви ђа мо гућ но сти по зи тив ног тран сфе ра зна ња и стра те ги ја 

сте че них уче њем пр вог стра ног је зи ка;
– ко ри сти је зик у скла ду са ни во ом фор мал но сти ко му ни ка

тив не си ту а ци је (нпр. фор ме уч ти во сти);
– раз у ме ве зу из ме ђу соп стве ног за ла га ња и по стиг ну ћа у је

зич ким ак тив но сти ма;
– уоча ва слич но сти и раз ли ке из ме ђу ма тер њег и стра них је

зи ка ко је учи;
– раз у ме зна чај упо тре ба ин тер на ци о на ли за ма;
– при ме њу је ком пе за ци о не стра те ги је.
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7.Цивилизација

– Од ли ке са вре ме ног Ја па на
– Ну жна кул ту ро ло шка зна ња нео п ход на за уч ти ву кон вер за

ци ју: уч ти ви го вор;
по себ ност ни воа уч ти во сти у ја пан ском је зи ку; по што ва ње и 

по ни зност
– На по ме не о исто ри ји Ја па на: раз вој Ја па на у пе ри о ду Едо; 

пр ви кон так ти са За па дом; су срет Ја па на и За па да и од нос пре ма 
хри шћан ству; за тва ра ње Ја па на: узро ци и по сле ди це; ре ста у ра ци ја 
Ме и ђи; ра то ви и осва јач ки по хо ди Ја па на; Хи ро ши ма и На га са ки; 
по сле рат на оку па ци ја Ја па на; еко ном ски раз вој Ја па на у 20. ве ку.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

С об зи ром на то да је ја пан ски је зик вр ло раз ли чит од свих 
европ ских је зи ка са ко ји ма су се уче ни ци су сре ли, по ред оп штих 
на по ме на ко је ва же за све је зи ке нео п ход но је ис та ћи још не ке, 
усло вље не спе ци фич но шћу ја пан ског је зи ка и ње го вом уда ље но
шћу од срп ског. 

Из тог раз ло га је по треб но уво ди ти све је зич ке је ди ни це по
сте пе но и у скла ду са го ди штем и ин те ре со ва њем уче ни ка. По се
бан ак це нат тре ба ста ви ти на осло ба ђа ње уче ни ка од стра ха да го
во ре, као и од ути ска да је ја пан ски је зик не мо гу ће са вла да ти. Због 
сло же но сти ја пан ског пи сма, тре ба не са мо об ра ђи ва ти сло ва на 
ча су, већ и ин си сти ра ти на то ме да уче ни ци уче ству ју у про це су 
тра же ња ме то до ло шких ре ше ња ко ја ће им омо гу ћи ти лак ше пам
ће ње, од но сно тре ба им омо гу ћи ти да на у чекакодасамостално
уче кан ђи је. Та ко ђе је у то ку на ста ве по треб но не на ме тљи во упо
зна ва ти уче ни ке са осо бе но сти ма ја пан ске кул ту ре и ци ви ли за ци је.

Сма тра мо да на свим го ди на ма уче ња ак це нат ра да на ча су 
тре ба да бу де на раз ви ја њу кон вер за циј ских спо соб но сти и опи
сме ња ва њу. У ту свр ху мо гу се ко ри сти ти раз ли чи ти из во ри, аудио, 
ви део или пи са ни ма те ри ја ли. 

При ли ком об ра де но ве на став не је ди ни це пре по ру чу је мо сле
де ћи по сту пак:

– Ства ра ње ат мос фе ре за ин те ре со ва но сти код уче ни ка уз по
моћ на го ве шта ја те ме (ви део или аудиосни мак) или пи та ња на по
чет ку ча са.

– Пра ви ла пи са ња сло ва ја сно по ка за ти, али сти му ли са ти уче
ни ке да раз ви ја ју соп стве не ме то де асо ци ја ци ја и пам ће ња. По по
тре би то ме по све ти ти део ча са.

– Код уче ња кан ђи ја, ука зи ва ти на ве зу са став них де ло ва што 
са мог зна ка, што зна ко ва ме ђу соб но при до би ја њу ре чи.

– Сти му ли са ти раз у ме ва ње али не и об ја шња ва ти но во гра ди
во, на ро чи то оно ве за но за гра ма тич ке је ди ни це. Пу сти ти да уче
ни ци са ми до ђу до за кључ ка, па тек на кра ју у ви ду ре зи меа да ти, 
ако је по треб но, и де фи ни ци ју или упу ти ти их на уџ бе ник или дру
ги при кла дан ма те ри јал.

– Сти му ли са ти уче ни ке да на ча су из го ва ра ју што ви ше ре че ни ца 
слич ног ти па, и у гру па ма из ме ђу се бе и у раз го во ру са на став ни ком.

– Ко ри сти ти се об ја шње њи ма ве за ним за кул тур не спе ци фич
но сти као пре да хом из ме ђу раз ли чи тих ти по ва ве жба ња.

– На кра ју ча са и/или на кра ју об ра ђе не је ди ни це скре ну ти 
па жњу уче ни ци ма на њи хо во по стиг ну ће (нпр. Садмогуда~), јер 
је то бит но за рад сти ца ња спо соб но сти ја сног фор ми ра ња соп стве
них ци ље ва у да љем про це су уче ња стра ног је зи ка.

Уко ли ко је то мо гу ће, на ста ву ја пан ског је зи ка по вре ме но 
тре ба ор га ни зо ва ти ван учи о ни це (гле да ње фил мо ва, по се та фе
сти ва лу по све ће ном Ја па ну и сл.).
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По жељ но би би ло и ор га ни зо ва ти раз ли чи те об ли ке ван на
став них ак тив но сти ка ко би уче ни ци би ли сна жни је мо ти ви са ни да 
уче ја пан ски је зик (нпр. драм ску сек ци ју, хор, пре во ди лач ку сек ци
ју, раз не об ли ке так ми че ња) или, ако у шко ли по сто ји мо гућ ност за 
то, ДанЈапана ка да би уче ни ци мо гли да пред ста ве сте че на зна ња 
и ве шти не.

ЛАТИНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМАКЛАСИЧНЕ
ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Циљизадаци

Циљ

Циљ на ста ве латинскогјезикасаелементимакласичнециви
лизације је сте упо зна ва ње са еле мен ти ма ци ви ли за ци је ан тич ких 
на ро да и уви ђа ње зна ча ја рим ске кул ту ре као осно ве оп штег ху ма
ни стич ког обра зо ва ња, као и овла да ва ње ла тин ским је зи ком и пре
по зна ва ње ути ца ја ла тин ског је зи ка на са вре ме не европ ске је зи ке.

Задаци наставе пред ме та је су да кроз об ра ду аде кват них 
тек сто ва уче ни ци:

– стек ну зна ња и ве шти не ко је ће им омо гу ћи ти да уз упо
тре бу реч ни ка и дру гих при руч ни ка, чи та ју и ту ма че тек сто ве на 
ла тин ском је зи ку;

– упо зна ју ла тин ски је зич ки си стем и ко ри сте га при усва ја њу 
и/или упо ре ђи ва њу дру гих је зич ких си сте ма;

– усво је основ ни фонд ре чи ко ји им омо гу ћа ва да спо зна ју 
ди фу зи ју ла тин ске лек си ке у мо дер ним је зи ци ма и раз у ме ју ње ну 
уло гу у ге не ри са њу ин тер на ци о на ли за ма, тер ми но ло ги је и дру гих 
сег ме на та са вре ме не лек си ке;

– спо зна ју оп шти зна чај ла ти ни те та као кул тур но и сто риј ског фе
но ме на и ње гов трај ни ути цај на је зи ке и кул ту ре европ ских на ро да;

– до кра ја че твр тог раз ре да са вла да ју ла тин ски је зик са еле
мен ти ма ци ви ли за ци је у обла сти читања до ни воа Б1, у обла сти 
слушања до ни воа А2+, у обла сти говорнепродукције до ни воа 
А2. Сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма мо же ва ри ра ти, те 
се оче ку је да за по је ди не ве шти не, нпр. за област го вор не про дук
ци је ни во по стиг ну ћа бу де и за је дан ни во ни жи.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

Језик

Гласови

• вр сте гла со ва (диф тон зи: ae, oe и au) 
• кван ти тет во ка ла 
• струк ту ра и кван ти тет сло га 
• ак цен ту а ци ја и из го вор

Именскеречи

• Глав ни ти по ви име нич ке про ме не
• Глав ни ти по ви при дев ске про ме не
• Нај фре квент ни ји из у зе ци у име нич кој и при дев ској про ме ни
• За ме ни це – лич не и лич на по врат на; упит не (quis и quid); 

упит ноод но сна; од рич не (nemo и nihil); по ка зне (is, hic, ille, iste); 
при свој не

• Ком па ра ци ја при де ва – пра вил на, и нај фре квен ти ји при де ви 
с не пра вил ном ком па ра ци јом (bonus, malus, magnus и parvus)

Глаголи:облицииупотреба

• Глав ни ти по ви пра вил не гла гол ске про ме не, у ин ди ка ти ву: 
вре ме на пре зент ске осно ве, ин фи ни тив и им пе ра тив пре зен та, ак
тив но; пре зент и ин фи ни тив пре зен та, па сив но; пер фе кат, ак тив но 
и па сив но

• Не пра вил ни гла го ли, у ин ди ка ти ву: esse, posse, velle и nolle 
у вре ме ни ма пре зент ске осно ве, и у пер фек ту; гла гол esse у им пе
ра ти ву пре зен та

Бројеви

• Глав ни, 1–10, 100, 1000

Непроменљиверечи

• Нај фре квен ти ји пред ло зи
• Нај фре квен ти је пар ти ку ле (nam, autem,jam, jamnon)

Реченицаињениделови

• Пре ди кат: гла гол пу ног зна че ња, ко пу ла esse
• Про ста ре че ни ца: по тврд на, од рич на, упит на (уве де на упит

ном пар ти ку лом, упит ним за ме ни ца ма, упит ним при ло зи ма)
• Но ми на тив су бјек та; но ми на тив у имен ском де лу пре ди ка та; 

аку за тив пра вог објек та; да тив не пра вог објек та
• Но ми нал на син таг ма: при дев ски (кон гру ент ни) атри бут, 

име нич ки атри бут у ге ни ти ву, од но сна ре че ни ца као атри бут, име
ни це у апо зи тив ном од но су

• Адвер би јал: пред ло шка кон струк ци ја, од ред бе кре та ња и 
ми ро ва ња (ubi?Romae, quo?Romam), од ред ба вр ши о ца рад ње (у 
па сив ном обр ту), вре мен ска од ред ба у абла ти ву (quando?), ин стру
мен тал на од ред ба у абла ти ву

• Син так са ком па ра ци је: абла тив по ре ђе ња уз ком па ра тив, ве
зник quam, ге ни тив уз су пер ла тив

• Ре че ни ца с да ти вом по сед ни ка уз esse
• Ко ор ди на ци ја по мо ћу ве зни ка et, que, neque, aut, sed; non

solum...sedetiam
• Суб ор ди на ци ја: адвер би јал не кла у зе с ин ди ка ти вом (в. 

упут ство)
• Па сив ни обрт
• Ин фи ни тив на до пу на пре ди ка ту (нпр. уз scire,placere и сл.)
• Гла го ли oportet, necesseest, jubere и њи хо ва кон струк ци ја

Текстови

• Адап ти ра ни тек сто ви

Елементицивилизације

• Жи вот ни про стор
• Дру штве ни ста ту си и од но си
• Рим ски на род и ње го ва отаџ би на
• Грч ки и рим ски пан те он

ДРУГИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Језик

Именскеречи

• име нич ка про ме на: пре глед нај про дук тив ни јих ти по ва, си
сте ма ти за ци ја

• не пра вил на ком па ра ци ја при де ва multus
• об ли ци и упо тре ба за ме ни ца ipse, nemо, nihil, aliqui(s), ali

quid

Глаголи:облицииупотреба

• глав ни ти по ви пра вил не гла гол ске про ме не, у ин ди ка ти ву: 
плу сквам пер фе кат и ег закт ни фу тур, ак тив но; им пер фе кат, фу тур, 
плу сквам пер фе кат и ег закт ни фу тур, па сив но; ин фи ни тив пер фек
та ак тив ни и па сив ни; ин фи ни тив фу ту ра, ак тив ни

• де по нент ни гла го ли, у ин ди ка ти ву
• пар ти ци пи: пре зен та, пер фек та, фу ту ра, ге рун див
• глав ни ти по ви пра вил не гла гол ске про ме не, у кон јунк ти ву: 

пре зент и им пер фе кат, ак тив но и па сив но



10. јануар 2017.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 1 – Страна 123

• не пра вил ни гла го ли: esse у ин ди ка ти ву плу сквам пер фек та и 
ег закт ног фу ту ра; сло же ни це гла го ла esse; ire и сло же ни це; ferre и 
сло же ни це

Непроменљиверечи

• Пар ти ку ле: ne...quidem, enim
• Из во ђе ње при ло га за на чин

Реченицаињениделови

• Упит не ре че ни це: nonne, num, дис јунк ци ја (ne...an, utrum...an)
• Пре ди ка тив ни ге рун див с да ти вом вр ши о ца рад ње
• Ве за ни пар ти цип (пре зен та, пер фек та)
• Ап со лут ни абла тив (с пар ти ци пом пре зен та, без пар ти ци па)
• Аку за тив с ин фи ни ти вом уз гла го ле dicendi и sentiendi
• Адвер би ја ли: абла тив ква ли те та; фи нал ни да тив; аку за тив 

тра ја ња (quamdiu?) 
• Адвер би јал не за ви сне ре че ни це у ин ди ка ти ву (да ља об ра

да): услов не (ре ал, евен ту ал), до пу сне са etsi, по ред бе не са ut, вре
мен ске са ut, ubi, postquam, antequam

• Адвер би јал не за ви сне ре че ни це у кон јунк ти ву пре зен та/им
пер фек та: на мер не, зах тев не

Текстови

• Адап ти ра ни тек сто ви и тек сто ви рим ских пи са ца

Елементицивилизације

• Рим ска др жа ва: ста ле жи, ма ги стра ти, про вин циј ска упра ва, 
пра во, при вре да

• Ре ли ги ја у Рим ском цар ству: кла сич ни ми то ви, ми сте риј ски 
кул то ви, по ја ва и ши ре ње хри шћан ства

ТРЕЋИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча со ва го ди шње)

Језик

Именскеречи

• За ме ни це: idem,quisquam,quidquam,ullus
• Из у зе ци у при дев ској про ме ни: vetus, dives, pauper

Глаголи:облицииупотреба

• Гла го ли coepisse и fieri
• Ге рунд
• Де по нент ни гла го ли (упот пу ња ва ње): кон јунк тив пре зен та и 

им пер фек та; им пе ра тив пре зен та; се ми де по нет ни гла го ли
• Кон јунк тив пер фек та и плу сквам пер фек та
• Пар ти цип фу ту ра: об ли ци и пре ди ка тив на упо тре ба

Непроменљиверечи

• Пар ти ку ле ergo, quidem, ne...quidem

Реченицаињениделови

• Без лич ни гла го ли: licet, decet, pudet, paenitet
• Без лич ни из ра зи: fitut, acciditut
• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја гла гол ских име на: aпсо

лутни абла тив с пар ти ци пом пер фек та; пар ти цип фу ту ра у пре ди
ка тив ној упо тре би

• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја адвер би јал них кла у за са 
кон јунк ти вом: cumhistoricum, узроч но cum, за ви сно у пит не, ире ал
ни по год бе ни склоп, по сле дич но ut

• Не за ви сни кон јунк тив мо гућ но сти: ире ал ни и де ли бе ра тив
ни тип

• Син так са па де жа (упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја): су
бјект ни и објект ни ге ни тив, ге ни тив ква ли те та, абла тив на чи на, 
абла тив об зи ра, адвер би јал на пи та ње unde?

Текстови

• Адап ти ра ни и из вор ни тек сто ви из обла сти исто ри о гра фи је, 
ко ме ди је и по е зи је

• Оба ве зни ауто ри: Це зар, Са лу сти је, Те рен ци је, Ови ди је
• Пре по ру че ни ауто ри: Ка тул, Пла ут, Се не ка

Елементицивилизације

• Пи сме ност и уче ност: ма те ри ја ли за пи са ње, из ра да и об лик 
књи ге; би бли о те ка; обра зо ва ње, вој нич ка и чи нов нич ка ка ри је ра

• „Хле ба и ига ра”: за ба ва за ма се – гла ди ја тор ске игре и ко
њич ке тр ке, по ли тич ка по за ди на ига ра; за ба ва за бо га те – го збе

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Језик

Именскеречи

• Не пра вил ни су пер ла ти ви на limus
• Име нич ке за ме ни це: quidam, quiddam,quisque,quidque
• При дев ске за ме ни це: uter, neuter, uterque, quidam quaedam

quoddam,quisquequaequequodque

Глаголи:облицииупотреба

• Гла го ли meminisse и odisse
• Сло же ни це не пра вил них гла го ла: ре ви зи ја уз про ши ре ње 

во ка бу ла ра

Непроменљиверечи

•Сausa и gratia у пред ло шкој упо тре би
• Ком па ра ци ја при ло га
• Из ра жа ва ње про из вољ но сти („год”) код при ло га и за ме ни

ца: cumque, удва ја ње 

Реченицаињениделови

• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја гла гол ских име на: но ми
на тив с ин фи ни ти вом уз гла го ле videri, dici, ferri, tradi

• Упот пу ња ва ње не за ви сног кон јунк ти ва: кон јунк тив во ље
• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја адвер би јал них кла у за: 

до пу сне са quamvis, ре че ни це уз verbatimendi, dum с ап со лут ним 
пре зен том, dum с кон јунк ти вом, узроч но и фак тич но quod, адвер
би јал на пи та ње qua?

Текстови

• Из вор ни и адап ти ра ни тек сто ви из обла сти исто ри о гра фи је, 
фи ло зо фи је, ре то ри ке и по е зи је

• Оба ве зни ауто ри: Ли ви је, Ци це рон, Вер ги ли је, Се не ка
• Пре по ру че ни пи сци: Пли ни је Мла ђи, Хо ра ци је, Са лу сти је

Елементицивилизације

• Опле ме њи ва ње и мо ну мен та ли за ци ја жи вот ног про сто ра: 
при ват ни лук суз, цар ске ви ле, при ват ни и јав ни спо ме ни ци и нат
пи си, са крал на и јав на зда ња, цар ски дру мо ви и мо сто ви

• Чо век и ње го во ме сто у све ту: свест о се би, по је ди нац спрам 
дру штва, иде ја сло бо де, жи вот и смрт, пред ста ве о све ту

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

•Општаначела

Са вре ме на на ста ва ла тин ског је зи ка од ви ја се у скла ду са че
ти ри на че ла:

1)Раднатексту

Сто жер ни аспект на ста ве ла тин ског је зи ка је рад на тек сту: 
све на став не ак тив но сти тре ба да бу ду усме ре не, не по сред но или 
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по сред но, ка чи та њу, раз у ме ва њу и ту ма че њу ла тин ских тек сто ва. 
Усва ја ње еле ме на та гра ма ти ке и лек си ке, као и свих дру гих са др
жа ја, је зич ких или ван је зич ких, тре ба да бу де усло вље но са др жа
јем тек ста. На овај на чин уче ни ци се оспо со бља ва ју за чи та ње и 
раз у ме ва ње тек ста на ла тин ском је зи ку.

2)Функционалноодређивањеприоритета

При из бо ру и од ре ђи ва њу ре до сле да гра ма тич ких и лек сич
ких са др жа ја при о ри тет има ју нај фре квент ни ји еле мен ти је зич ког 
си сте ма нео п ход ни за чи та ње и раз у ме ва ње на ла тин ском је зи ку. 
Ма ње па жње се по све ћу је све му што се при чи та њу при ма спон та
но и раз у ме ва без ве ћих об ја шње ња.

3)Граматикауспиралнојпрогресији

За раз ли ку од при ка за гра ма ти ке, ко је се за сни ва на из ла га
њу за о кру же них це ли на, гра ма тич ке стурк ту ре се у са вре ме ној на
ста ви пре зен ту ју та ко што у сва ком тре нут ку по сто ји по не ко ли
ко отво ре них те ма из ра зних обла сти гра ма ти ке: на ста ва се ре дом 
фо ку си ра на сва ку од њих у ви ше на вра та, од за чет ка те ме, пре ко 
по сте пе не на до град ње, све до свр шет ка ста ре и на сту па но ве те ме. 
Тај на чин ди дак тич ког из ла га ња гра ма ти ке на зи ва се спи рал ном 
про гре си јом.

4)Хоризонталноповезивање

По треб но је да на ста ва ла тин ског је зи ка бу де кон цеп ту ал но, 
тер ми но ло шки и ме тод ски ускла ђе на с на ста вом ма тер њег и стра них 
је зи ка. У ван је зич ким са др жа ји ма та ко ђе тре ба на сто ја ти на дис крет
ној, али уче ста лој ин тер ак ци ји с раз ли чи тим пред ме ти ма школ ског 
про гра ма. Крај ња свр ха хо ри зон тал ног по ве зи ва ња је сте афир ма ци
ја и уна пре ђи ва ње осве до че ног учин ка на ста ве ла тин ског је зи ка као 
ин те гра то ра и ам пли фи ка то ра зна ња сте че них на ра зним стра на ма.

•Непосреданраднатексту

Адекватантекст

Аде ква тан текст тре ба пре те жно да бу де про зни, те мат ски ве
зан за кла сич ну ци ви ли за ци ју и фор мал но по де сан за на ста ву ла
тин ског је зи ка. У на ста ви се ко ри сте тек сто ви сле де ћег ти па:

– адап ти ра ни текст, ко ји је ре ал но и је зич ки за сно ван на из
вор ном ма те ри ја лу, али је на пи сан у свр ху на ста ве и сто га је, као 
текст, не а у тен ти чан;

– при ла го ђе ни текст, за сно ван на кон крет ним из вор ним тек
сто ви ма, али мо ди фи ко ван пре ма по тре ба ма на ста ве;

– из вор ни текст, тј. аутен тич ни из во ди из де ла ан тич ких пи
са ца.

То ком че ти ри го ди не на ста ве ла тин ског је зи ка тип тек ста ће 
се по сте пе но ме ња ти, од тек сто ва ко ји су по де сни за уве жба ва ње 
лек сич ких и гра ма тич ких струк ту ра до из вор них тек сто ва у за вр
шној го ди ни уче ња.

Вођеночитање

Рад на тек сту зах те ва пла ни ра ње и при пре му, пре све га за то 
да би се од ре дио аде ква тан тем по, ко ји, с јед не стра не омо гу ћа ва 
усва ја ње је зич ких струк ту ра ин хе рент них тек сту, а с дру ге стра не, 
не ума њу је ин те рес за са др жи ну и оп шти сми сао тек ста.

Об ра да тек ста нај че шће тре ба да поч не на став ни ко вим гла
сним, раз го вет ним и уме ре но су ге стив ним чи та њем це лог тек ста 
ко ји се об ра ђу је. По том се текст ту ма чи и раз ја шња ва ка ко би се на 
кра ју мо гао пре ве сти. Рад се од ви ја у ко му ни ка ци ји из ме ђу на став
ни ка и уче никâ, и то на сле де ћи на чин:

• на став ник пред уче ни ци ма сâм пре во ди/раз ја шња ва тек ста;
• уче ник пре во ди/раз ја шња ва текст уз по моћ на став ни ка, ко

ји ан ти ци пи ра те шко ће на по је ди ним ме сти ма и да је од го ва ра ју ће 
упут ства или ре ше ња;

• на став ник пре во ди/раз ја шња ва део тек ста под сти чу ћи уче
ни ке да ак тив но уче ству ју;

• уче ник са мо стал но пре во ди/раз ја шња ва од ре ђе ни део тек ста.

Ме то да во ђе ног чи та ња под ра зу ме ва уче ста ло сме њи ва ње 
свих тих на чи на ра да у то ку ана ли зе текст. На став ник тре ба да 
пред ви ди ка ко ће раз го вор те ћи на по је ди ним ме сти ма и ускла ду 
са тим да иза бе ре од го ва ра ју ћи на чин ра да.

•Граматичкаобјашњења

Јед на од осо бе них цр та на ста ве ла тин ског је зи ка је сте ре ла
тив но ве лик удео и зна чај на ста ве гра ма ти ке. Она се, ме ђу тим, не 
сме по ста вља ти као циљ, већ се мо ра, и као це ли на и у по је ди но
сти ма, сма тра ти сред ством ко је олак ша ва раз у ме ва ње ла тин ских 
тек сто ва.

Еле мен тар на об ја шње ња о ла тин ском пи сму, из го во ру и ак
цен то ва њу тре ба да ти то ком пр вих не ко ли ко не де ља на ста ве, по
сте пе но и уз чи та ње. Уто ли ко је ва жни је при ра ду на тек сту ус
по ста ви ти на ви ку гла сног и ја сног чи та ња уз ин си сти ра ње на 
пра вил ном из го во ру и ак цен то ва њу.

При по сте пе ном усва ја њу гра ма тич ких струк ту ра нео п ход но 
је, сход но на че лу функ ци о нал них при о ри те та, да пред ност има ју 
про дук тив не и уче ста ле па ра диг ме, од но сно – ве ћин ски ти по ви 
пра вил не про ме не и нај фре квент ни ји из у зе ци. Уз уче ње об ликâ 
тре ба увек кон ци зно об ја сни ти њи хо ву на ме ну и по ка за ти их у ти
пич ној упо тре би. Пре вод не екви ва лен те тре ба ко ри сти ти уз об ја
шње ња, не уме сто њих. На став ник тре ба да во ди ра чу на о то ме да 
је, упр кос си стем ској слич но сти ла тин ске и срп ске мор фо ло ги је, 
екви ва лен ци ја об ли ка не пот пу на и не по у зда на: за то гра ма тич ке 
об ли ке тре ба при мар но пред ста вља ти у кон тек сту „че му слу жи”, а 
не „ка ко се пре во ди”.

•Вежбања

Гра ма тич ка и/или лек сич ка ве жба ња мо гу се ја вља ти у раз
ли чи тим об ли ци ма ка рак те ри стич ним за са вре ме ну ме то ди ку на
ста ве стра них је зи ка. Ово укљу чу је и тип ве жба ња ко ја се од но се 
на це ло ви то или де ли мич но фор му ли са ње јед но став ни јих ис ка за 
на ла тин ском је зи ку, као и гра ма тич ке ве жбе тран сфор ма ци је и сл. 
Ова ква ве жба ња до при но се уса вр ша ва њу ве шти не чи та ња као те
мељ ном ци љу на ста ве ла тин ског је зи ка.

•Усвајањелексикеикоришћењеречника

Ди фу зи ја лек сич ког ма те ри ја ла у на ста ви ла тин ског је зи ка 
тре ба да бу де кон тро ли са на: то јест, но ве ре чи се уво де по сте пе
но и рав но мер но, уз еле мен тар ну по кри ве ност глав них пој мов них 
сфе ра.

У прак си ни је мо гу ће об ра ђи ва ти са мо нај че шће упо тре бља
ва не ре чи, та ко да на став ник тре ба да су ге ри ше ко ја лек си ка се 
усва ја на ре цеп тив ном, од но сно про дук тив ном ни воу. 

Ко ри шће ње реч ни ка део је на ста ве. У пр ве две го ди не уче ња 
ла тин ског је зи ка, пре по ру ка је да уче ни ци ко ри сте реч ни ке ко ји су 
са став ни део уџ бе ни ка, а тек од кра ја дру ге го ди не реч ни ке ла тин
ског је зи ка.

•Елементикласичнецивилизације

Са др жа ји ко ји се од но се на кла сич ну ци ви ли за ци ју чи не 
би тан са став ни део на ста ве ла тин ског је зи ка. Упо зна ва ње с еле
мен ти ма кла сич не ци ви ли за ци је про ис ти че из са мог чи та ња и ту
ма че ња тек сто ва као сто жер не на став не ак тив но сти и под сти че ра
до зна лост и же љу уче ни ка да се у ста рим тек сто ви ма ра за зна ју не 
са мо исто риј ске чи ње ни це, уста но ве, ре а ли је и оста ла фак та, не го 
и ти пич ни од но си ме ђу љу ди ма у за јед ни ци, њи хо ви мо ти ви и њи
хо ва убе ђе ња. Ово се оства ру ју стал ним под сти ца ји ма уче ни ка да 
кри тич ки раз ми шља ју. 

Посебнаупутствапоразредима

Првиразред

Из го вор ко јим ће се слу жи ти на став ник тре ба сам да ода бе
ре и по том да га до след но спро во ди. За об ја шња ва ње ак цен то ва
ња ни је нео п ход но уво ди ти на зи ве сло го ва (ул ти ма,...), већ се мо гу 
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уве сти не ки ла ко ра зу мљи ви тер ми ни (нпр. прет по след њи слог и 
сл.). Ра ди лак шег и бр жег усва ја ња пра вил ног ак цен то ва ња, по
жељ но је да на став ник пр ви про чи та реч/син таг му/ре че ни цу/текст.

Из у зет ке у име нич кој и при дев ској про ме ни тре ба об ра ђи ва ти 
за себ но, ка да се на ђу у шти ву. Ме ђу нај фре квен ти јим име нич ким 
из у зе ци ма на ћи ће се нпр. domus и vis, а ме ђу при дев ским: solus, 
totus, nullus, unus.

При об ра ди лич них за ме ни ца упут но је пре ско чи ти ге ни тив, 
док се на не кој од ви ших го ди на не ука же син так тич ка по тре ба за 
тим па де жом. По ка зне за ме ни це тре ба раз ја сни ти и у при дев ској и 
у име нич кој упо тре би. Од рич не за ме ни це тре ба нај пре об ра ди ти у 
но ми на ти ву и аку за ти ву, а тек у на ред ном раз ре ду уве сти пре о ста
ле па де же.

При уче њу кон ју га ци ја по жељ но је ини си сти ра ти на пра вил
ном на гла ша ва њу ин фи ни ти ва, и ко ри сти ти ак це нат као јед но од 
сред ста ва за раз ли ко ва ње 2. и 3. кон ју га ци је.

За на во ђе ње и пам ће ње гла го ла ис пр ва су до вољ ни пр ви и 
дру ги основ ни об лик; уз об ра ду пер фек та тре ба пре ћи на на во ђе ње 
и пам ће ње сва че ти ри об ли ка.

Па сив ни обрт тре ба нај пре об ра ди ти без вр ши о ца рад ње, јер 
је то ње го ва глав на упо тре ба (Librileguntur.).

Уз им пе ра тив тре ба об ра ди ти и за бра ну по мо ћу об ли ка noli и 
nolite (о ко ји ма је до вољ но ре ћи да зна че немој и немојте).

За бро је ве 1–3 тре ба по ка за ти па де шку про ме ну, а за хи ља де 
то ни је оба ве зно. При ли ком об ра де бро је ва тре ба на пи са ти и њи хо
ве рим ске озна ке, а он да на ве сти и зна ке за 50 и 500, без уво ђе ња 
ла тин ских ре чи.

О адвер би јал ним кла у за ма ре чи ће би ти у ка сни јим раз ре ди
ма; за са да их тре ба уво ди ти, у шти ву, са мо пре ко зна че ња суб ор
ди на то ра, нпр.: quia зна чи јер, dum зна чи док, cum зна чи кад, qua
mquam зна чи иако итд.

За по тре бе ис ка зи ва ња исто вре ме не рад ње у аку за ти ву с ин
фи ни ти вом иза гла го ла iubere и oportet, у пр вом раз ре ду об ра ђу је 
се са мо ин фи ни тив пре зен та ак тив ни и па сив ни.

Кроз шти во за пр ви раз ред уче ник ће се у глав ним цр та
ма упо зна ти са рим ском др жа вом и вој ском, рим ском по ро ди цом, 
шко лом и ра зо но дом, ре ли ги јом, од но си ма Ри мља на са дру гим на
ро ди ма. Пре по ру чу је се да се сле де ћи пој мо ви и тер ми ни не из о
став но рас ту ма че: се нат, се на то ри, кон зул, ма ги стра ти; им пе ри ја и 
про вин ци ја; вар ва ри; ле ги ја, castra, им пе ра тор, три јумф; фо рум; 
domus, atrium, familia; Ју пи тер, Ју но на, Ми нер ва, Ве ста, Са турн, 
ла ри, пе на ти; гла ди ја то ри, Ко ло се ум, Ве ли ки цирк.

Литература

Из ве сну па жњу и вре ме (от при ли ке два ча са) тре ба по све ти
ти при руч ни ци ма и до дат ној ли те ра ту ри. По жељ но је пред уче ни ке 
из не ти све га не ко ли ци ну про бра них књи га ко је им мо гу пру жи ти 
ши ра оба ве ште ња из еле ме на та кла сич не ци ви ли за ци је и из ла тин
ског је зи ка.

•Писменизадаци

– Три пи сме на за дат ка: је дан у пр вом по лу го ди шту и два у 
дру гом 

– Два кон трол на за дат ка: по је дан у сва ком по лу го ди шту

Другиразред

Па сив ни обрт упут но је ра ди ти по чет ком школ ске го ди не, као 
на до град њу за вр шних лек ци ја пр вог раз ре да; по сле кра ће па у зе, 
од лич но се на до ве зу ју де по нент ни гла го ли. Ве за ни пар ти цип пре
зен та тре ба раз дво ји ти од ап со лут ног знат ни јом вре мен ском дис
тан цом. При ли ком об ра де ве за ног пар ти ци па пре зен та ни је упут но 
да ва ти не ки пре во ди лач ки мо дел по пут „онај ко ји.....”, јер он мо же 
по гре шно илу сто ва ти упо тре бу пар ти ци па.

Кон јунк тив и за ви сне кла у зе с кон јунк ти вом мо гу се оста ви ти 
за за вр шни део го ди не, да би се на њих на до ве за ло гра ди во тре ћег 
раз ре да.

За ме ни цу ipse тре ба об ра ди ти у при дев ској, а по том и у име
нич кој функ ци ји. Име нич ке за ме ни це nemо и nihil, уве де не у пр вом 

раз ре ду, ов де тре ба да до би ју ком плет ну де кли на ци ју. Име нич ке 
за ме ни це aliquis и aliquid тре ба па жљи во раз ли ко ва ти од при дев
ске за ме ни це aliqui(s)aliquaaliquod.

Пре глед нај про дук тив ни јих ти по ва име нич ке про ме не тре ба 
да об у хва ти нај ва жни је вр сте име ни ца из ве де них од гла го ла (нпр. 
тип liberatio) и од при де ва (нпр. тип magnitudo).

Им пе ра тив и кон јунк тив де по нент них гла го ла об ра ђи ва ће се 
у тре ћем раз ре ду.

Код пар ти ци па узе ти у об зир и де по нент не гла го ле. Пар ти цип 
фу ту ра об ра ди ти са мо у скло пу ин фи ни ти ва фу ту ра.

Вре ме на ин фи ни ти ва ве за ти за њи хо ву упо тре бу у скло пу 
аку за ти ва с ин фи ни ти вом. Па сив ни ин фи ни тив фу ту ра ни је оба ве
зно об ра ди ти.

Не пра вил не гла го ле об ра ди ти у свим по зна тим вре ме ни ма и 
на чи ни ма. Ме ђу сло же ни ца ма не пра вил них гла го ла ис пр ва је до
вољ но об ра ди ти нај фре квент ни је: adire, abire, redire, exire, perire; 
adesse, abesse, prodesse (уз по зна то posse); conferre, afferre, auferre, 
referre.

При об ра ди ге рун ди ва ни је нео п ход но го во ри ти о „па сив ној 
пе ри фра стич ној кон ју га ци ји”: до вољ но је по ка за ти ка ко ге рун див 
сто ји у слу жби имен ског де ла пре ди ка та. Сам ге рун див мо же се 
на зи ва ти и „пар ти ци пом мо ра ња” (par ti ci pi um ne ces si ta tis). Об ра да 
ге рун ди ва је при ли ка за си сте ма ти за ци ју де он тич ких из ра за (по
зна то oportet,necesseest).

Уме сто тра ди ци о нал ног „ре ал ног ти па” тре ба раз ли ко ва ти 
про та зу ко ја са др жи ре ал ну, али не по зна ту чи ње ни цу (ре ал: sivi
vit;sidomumrediit) од про та зе ко ја са др жи још не ре а ли зо ва ну рад
њу с не из ве сним ис хо дом (евен ту ал: sipoetaeris;sivicerimus).

Дру го по лу го ди ште дру гог раз ре да је пра во вре ме да уче ни ци 
поч ну да се слу же реч ни ци ма ла тин ског је зи ка. У ту свр ху упут но 
је у не ко ли ко на вра та чи та ти са уче ни ци ма уна пред иза бра не од
ред ни це, да би на ре пре зен та тив ним при ме ри ма на у чи ли ка ко да 
реч ник ко ри сте.

•Писменизадаци

– Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту
– Два кон трол на за дат ка: по је дан у сва ком по лу го ди шту

Трећиразред

За ви сне кла у зе упут но је об ра ђи ва ти по ре до сле ду у ко јем 
сто је у са др жа ју про гра ма. Cum historicum с кон јунк ти вом плу
сквам пер фек та тре ба да са че ка да се об ра де за ви сноупит не ре че
ни це (в. ни же). Без лич не из ра зе: fitut, acciditut упут но је об ра ди
ти тек иза по сле дич них кла у за. Не за ви сни кон јунк тив мо гућ но сти 
ире ал ног ти па тре ба об ра ди ти пре по год бе ног скло па.

При об ра ди пар ти ци па фу ту ра ни је нео п ход но го во ри ти о 
„ак тив ној пе ри фра стич ној кон ју га ци ји”: упут ни је је ко ри сти ти не
ки про зи ран тер мин, нпр. „фу тур ски из раз”; до бро би по слу жи ла и 
па ра ле ла с ен гле ским из ра зом „going to”. Пар ти цип фу ту ра мо же 
се на зи ва ти и „пар ти ци пом хте ња” (par ti ci pi um vo lun ta tis).

Кон јунк тив пер фек та и плу сквам пер фек та тре ба уве сти кроз 
за ви сноупит не ре че ни це, и из вр ши ти си сте ма ти за ци ју сла га ња 
вре ме на.

За раз ли ку од ре а ла и евен ту а ла у услов ној ре че ни ци, код 
ире а ла го во ри мо о по год бе ном скло пу јер ту по ред кон јунк ти ва у 
про та зи тре ба об ја сни ти и не за ви сни кон јунк тив у апо до зи.

Фи нал ни из раз ге рунд + ad ис ко ри сти ти као по вод за об на
вља ње фи нал них ре че ни ца.

•Писменизадаци

– Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту
– Два кон трол на за дат ка: по је дан у сва ком по лу го ди шту

Четвртиразред

Об ра ди за ме ни ца тре ба при сту па ти уз зна чај ни је вре мен ске 
раз ма ке.

При об ра ди causa и gratia у пред ло шкој упо тре би из вр ши ти 
си сте ма ти за ци ју фи нал них из ра за (ге рунд + ad,фи нал не ре че ни це).
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При об ра ди не за ви сног кон јунк ти ва не тре ба ин си сти ра ти на име но ва њу под вр ста, већ на ње го вој упо треб ној вред но сти: ис ко ри сти
ти га за си сте ма ти за ци ју ју сив них из ра за (по зна то: им пе ра тив пре зен та и за бра на по мо ћу об ли ка noli и nolite).

Кон јунк тив иза узроч ног quod мо же оста ти нео бра ђен.
Код ре че ни ца уз verbatimendi не тре ба ин си сти ра ти на ве зни ку ut, већ на ње го вој че шћој ал тер на ти ви nenon.

•Писменизадаци

– Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту
– Два кон трол на за дат ка: по је дан у сва ком по лу го ди шту

СМЕР:КЛАСИЧНИЈЕЗИЦИ

КЛАСИЧНИГРЧКИЈЕЗИК

Циљизадаци

Циљ

Циљ на ста ве класичноггрчкогјезика је сте усва ја ње осно ва кла сич ног грч ког је зи ка, упо зна ва ње са еле мен ти ма ци ви ли за ци је ан тич
ких на ро да и уви ђа ње зна ча ја грч ке кул ту ре као осно ве оп штег ху ма ни стич ког обра зо ва ња.

Задацина ста ве пред ме та је су да кроз об ра ду аде кват них тек сто ва уче ни ци:
– стек ну зна ња и ве шти не ко је ће им омо гу ћи ти да уз упо тре бу реч ни ка и дру гих при руч ни ка, чи та ју и ту ма че тек сто ве на кла сич ном 

грч ком је зи ку;
– упо зна ју кла сич ни грч ки је зич ки си стем и ко ри сте га се при усва ја њу и/или упо ре ђи ва њу дру гих је зич ких си сте ма;
– усво је основ ни фонд ре чи кла сич ног грч ког је зи ка ко ји им омо гу ћа ва да спо зна ју ди фу зи ју лек сич ке гра ђе у мо дер ним је зи ци ма и 

раз у ме ју ње ну уло гу у твор би ин тер на ци о на ли за ма, тер ми но ло ги је и дру гих сег ме на та са вре ме не лек си ке;
– спо зна ју оп шти зна чај кла сич ног грч ког је зи ка као кул тур но и сто риј ског фе но ме на и ње гов трај ни ути цај на је зи ке и кул ту ре европ

ских на ро да;
– до кра ја че твр тог раз ре да са вла да ју кла сич ни грч ки је зик у обла сти читања до ни воа Б2, у обла сти слушања до ни воа Б1, у обла

сти говорнепродукције до ни воа А2. Сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма мо же ва ри ра ти, те се оче ку је да за по је ди не ве шти не, 
нпр. за област го вор не про дук ци је ни во по стиг ну ћа бу де и за је дан ни во ни жи.

САДРЖАЈИПРОГРАМА

ПРВИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 111 часова го ди шње)

Општеодликегрчкефонетикеиморфологије

• Грч ки је зик: по ре кло, рас про стра ње ност, основ не ка рак те ри сти ке
• Грч ко пи смо: ал фа бет
• Из го вор
• Зна ци за чи та ње и из го вор (спи ри ту си, зна ци на гла ша ва ња, зна ци ин тер пунк ци је)
• Си стем грч ких гла со ва (во ка ли, кон со нан ти, диф тон зи)
• На гла сак и пра ви ла на гла ша ва ња
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• Депонентни глаголи (делимична обрада)

Синтакса

Зависносложенереченице

• Поредбене реченице
• Допусне реченице
• Погодбене реченице

Текстови

• Изворни текстови
1. Херодот:
Историја (ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ) II, 2 или II, 35–37 или II, 

124 или VIII, 87–88
2. Ксенофонт:
– Анабаза(ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ) I 3, 1–10 или I 9, 1–10
– УспомененаСократа(ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ) 

I 1, 1–5
3. Платон:
ОдбранаСократова(ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ), 1 или 33
4. Демостен:
– ПротивФилипа (ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ), I, 10.1–14.3 или III, 

9.1–9.3
– Венац(ΠΕΡΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ), 202–204 или 285–286
5. Еурипид: 
Медеја(ΜΗΔΕΙΑ), 1002–1031 или 1032–1080

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Општаупутстваостваривањапрограма

Са вре ме на на ста ва кла сич ног грч ког је зи ка тре ба ло би да се 
од ви ја у скла ду са че ти ри на че ла:

1) Текст тре ба да бу де сто жер на ста ве кла сич ног гр ког је зи ка 
та ко да све на став не ак тив но сти бу ду усме ре не, не по сред но или 
по сред но, ка чи та њу, раз у ме ва њу и ту ма че њу кла сич них грч ких 
тек сто ва. Усва ја ње еле ме на та гра ма ти ке и лек си ке, као и свих дру
гих са др жа ја, је зич ких или ван је зич ких, тре ба увек да бу де мо ти
ви са но зах те ви ма тек ста. Аде ква тан текст тре ба пре те жно да бу де 
про зни, те мат ски ве зан за кла сич ну ци ви ли за ци ју и фор мал но по
де сан за на ста ву ла тин ског је зи ка. У на ста ви се ко ри сте тек сто ви 
сле де ћег ти па: 

1. адаптиранитекст, ре ал но и је зич ки за сно ван на из вор ном 
ма те ри ја лу, али на пи сан у свр ху на ста ве и сто га као текст не а у тен
ти чан;

2. прилагођениоригиналнитекст, за сно ван на кон крет ним из
вор ним тек сто ви ма, али мо ди фи ко ва но пре ма по тре ба ма на ста ве;

3. изворноштиво, тј. аутен тич ни де ло ви спи са ста рих пи са ца.
То ком че ти ри го ди не на ста ве кла сич ног грч ког је зи ка тип тек

ста ће се по сте пе но ме ња ти, од тек сто ва ко ји су по де сни за уве жба
ва ње лек сич ких и гра ма тич ких струк ту ра до из вор них тек сто ва у 
за вр шној го ди ни уче ња.

2) При из бо ру и од ре ђи ва њу ре до сле да гра ма тич ких пар ти ја 
при о ри тет тре ба да има ју они еле мен ти је зич ког си сте ма без чи јег 
по зна ва ња ни је мо гу ће чи та ти ско ро ни шта на кла сич ном грч ком 
је зи ку, као и оне лек сич ке је ди ни це ко је се нај че шће ја вља ју у кла
сич ним грч ким тек сто ви ма. 

3) На ста ву кла сич ног грч ког је зи ка тре ба кон ци пи ра ти та ко 
да у сва ком тре нут ку отва ра не ко ли ко те ма из ра зних обла сти гра
ма ти ке, на раз ли чи тим ни во и ма об ра де, та ко да се на јед ну те му 
скре ће па жња не ко ли ко пу та од по чет ка, пре ко по сте пе не на до
град ње, па све до зар шет ка исте и на сту па но ве те ме. 

4) На ста ва кла сич ног грч ког је зи ка тре ба да бу де кон цеп ту
ал но, тер ми но ло шки, а до не кле и ме то дич ки ускла ђе на с на ста вом 
ма тер њег и стра них је зи ка, а у ван је зич ким са др жа ји ма тре ба те
жи ти ка ин тер ак ци ји с раз ли чи тим пред ме ти ма школ ског пла на и 
про гра ма.

Пи сме ни за да ци у пр вом раз ре ду

• Два кон трол на за дат ка у пр вом тро ме сеч ју и је дан пи сме ни 
за да так у дру гом тро ме сеч ју пр вог по лу го ди шта

• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у дру гом по лу го ди шту

Пи сме ни за да ци у дру гом раз ре ду

• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у пр вом по лу го ди шту
• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у дру гом по лу го ди шту

Пи сме ни за да ци у тре ћем раз ре ду

• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у пр вом по лу го ди шту
• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у дру гом по лу го ди шту

Пи сме ни за да ци у че твр том раз ре ду

• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у пр вом по лу го ди шту
• Два кон трол на и два пи сме на за дат ка у дру гом по лу го ди шту

Упутствазаконкретноостваривањепрограма

По че так уче ња кла сич ног грч ког је зи ка (у да љем тек сту: грч
ки је зик) тре ба да са др жи кра так осврт на ге о граф ске и исто риј ске 
окви ре у ко ји ма је на ста ла и раз ви ја ла се грч ка ци ви ли за ци ја ка ко 
би уче ни ци сте кли оп шту сли ку о по ре клу (ис та ћи ин до е вроп ско 
по ре кло овог је зи ка), ме сту, рас про стра ње но сти и ути ца ју грч ког 
је зи ка. Нео п ход но је на зна чи ти да је сад жај про гра ма овог пред ме
та за сно ван на про у ча ва њу и раз у ме ва њу кла сич ног грч ког је зи ка, 
тј. атич ког ди ја лек та V и IV ве ка пре но ве ере.

Писањеиизговор

На са мом по чет ку уче ња пи сма по треб но је об ја сни ти ње го во 
по ре кло, а за тим по сте пе но при сту пи ти пи са њу и чи та њу, нај пре 
јед но став ни јих, а за тим и сло же ни јих ре чи, с по себ ним освр том на 
зна ке ко ји се ко ри сте при пи са њу и из го во ру. Ак це нат ске зна ке, њи
хо ву функ ци ју и упо тре бу (про ме ну ак це на та у раз ли чи тим об ли ци
ма исте ре чи) уво ди ти по сте пе но и оба ве зно уз об ра ду по је ди них 
гра ма тич ких ка те го ри ја (нај бо ље при об ра ди А и О де кли на ци је).

Текстови

У пр вом раз ре ду са уче ни ци ма тре ба чи та ти са мо адап ти ра не 
тек сто ве. У дру гом раз ре ду по жељ но је по ред адап ти ра них по сте
пе но уво ди ти и при ла го ђе не тек сто вие. У тре ћем раз ре ду, пак, по
ред при ла го ђе них тек сто ва тре ба чи та ти и из вор не тек сто ве, ко ји 
су пред ви ђе ни за че твр ти раз ред. 

Спи сак пи са ца дат је у са др жа ју про гра ма за тре ћи и че твр ти 
раз ред, али је код ода бра них од ло ма ка оста вље на сло бо да сва ком 
на став ни ку да пре ма по тре ба ма на ста ве и ин те ре со ва њу уче ни ка 
иза бе ре од лом ке по ну ђе них де ла ко ји ће се чи та ти на ча со ви ма. 

Ка ко је упо тре ба реч ни ка са став ни део на ста ве кла сич ног грч
ког је зи ка, уче ни ке тре ба, већ у пр вом раз ре ду, упу ти ти у пра вил ну 
упо тре бу, тј. чи та ње и об ја шња ва ње од ред ни ца да тих у реч ни ци ма, 
и за то одво ји ти не ко ли ко ча со ва. У свим оста лим раз ре ди ма тре
ба про ши ри ва ти и на до гра ђи ва ти упут ства ко ја уче ни ци ма мо гу да 
по мог ну да нај пре уз по моћ на став ни ка, а ка сни је и са мо стал но ко
ри сте реч ни ке при чи та њу при ла го ђе них и из вор них тек сто ва.

ЛАТИНСКИЈЕЗИК

Циљизадаци

Циљ на ста ве латинског језика је сте овла да ва ње ла тин ским 
је зи ком об ра дом ода бра них од ло ма ка из де ла рим ских пи са ца и 
упо зна ва ње са еле мен ти ма рим ске кул ту ре као осно ве оп штег ху
ма ни стич ког обра зо ва ња.

Задацина ста ве пред ме та је су да кроз об ра ду аде кват них тек
сто ва уче ни ци:

– стек ну зна ња и ве шти не ко је ће им омо гу ћи ти да уз упо
тре бу реч ни ка и дру гих при руч ни ка, чи та ју и ту ма че тек сто ве на 
ла тин ском је зи ку;
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– упо зна ју ла тин ски је зич ки си стем и ко ри сте га се при усва
ја њу и/или упо ре ђи ва њу дру гих је зич ких си сте ма;

– усво је основ ни фонд ре чи ко ји им омо гу ћа ва да спо зна ју 
ди фу зи ју ла тин ске лек си ке у мо дер ним је зи ци ма и раз у ме ју ње ну 
уло гу у ге не ри са њу ин тер на ци о на ли за ма, тер ми но ло ги је и дру гих 
сег ме на та са вре ме не лек си ке;

– спо зна ју оп шти зна чај ла ти ни те та као кул тур но и сто риј ског 
фе но ме на и ње гов трај ни ути цај на је зи ке и кул ту ре европ ских на
ро да;

– до кра ја че твр тог раз ре да са вла да ју ла тин ски је зик са еле
мен ти ма ци ви ли за ци је у обла сти читања до ни воа Б1, у обла сти 
слушања до ни воа А2+, у обла сти говорнепродукције до ни воа 
А2. Сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма мо же ва ри ра ти, те 
се оче ку је да за по је ди не ве шти не, нпр. за област го вор не про дук
ци је ни во по стиг ну ћа бу де и за је дан ни во ни жи.

ГРАМАТИЧКИСАДРЖАЈИ

ПРВИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 111 ча со ва го ди шње)

Гласови

• Вр сте гла со ва (диф тон зи, сле де ћи: ae, oe и au) 
• Кван ти тет во ка ла 
• Струк ту ра и кван ти тет сло га 
• Ак цен ту а ци ја и из го вор

Именскеречи

• Глав ни ти по ви име нич ке про ме не
• Глав ни ти по ви при дев ске про ме не
• Нај фре квент ни ји из у зе ци у име нич кој и при дев ској про ме ни
• за ме ни це — лич не и лич на по врат на; упит не (qu is и qu id); 

упит ноод но сна; од рич не (ne mo и ni hil); по ка зне (is, hic, il le, iste, 
ip se); при свој не

• Ком па ра ци ја при де ва — пра вил на, и нај фре квен ти ји при де
ви с не пра вил ном ком па ра ци јом (bo nus, ma lus, mag nus и par vus)

Глаголи: облицииупотреба

• глав ни ти по ви пра вил не гла гол ске про ме не, у ин ди ка ти ву: 
вре ме на пре зент ске осно ве, ак тив но и па сив но; им пе ра тив пре зен
та; ин фи ни тив пре зен та, ак тив но и па сив но; пер фе кат, ак тив но и 
па сив но

• де по нент ни гла го ли у вре ме ни ма пре зент ске осно ве
• не пра вил ни гла го ли, у ин ди ка ти ву: es se + сло же ни це ades se, 

abes se, pro des se, pos se; vel le и nol le у вре ме ни ма пре зент ске осно ве 
и у пер фек ту; гла гол es se у им пе ра ти ву пре зен та

Бројеви 

• Глав ни бро је ви 1–10, 100, 1000

Непроменљиверечи

• Нај фре квен ти ји пред ло зи
• Нај фре квен ти је пар ти ку ле (nam, autem, jam, jam non)
• Де ри ва ци ја при ло га за на чин

Реченицаињениделови

• Пре ди кат: гла гол пу ног зна че ња, ко пу ла es se
• Про ста ре че ни ца: по тврд на, од рич на, упит на (уве де на упит

ном пар ти ку лом, упит ним за ме ни ца ма, упит ним при ло зи ма)
• Но ми на тив су бјек та; но ми на тив у имен ском де лу пре ди ка та; 

аку за тив пра вог објек та; да тив не пра вог објек та
• Но ми нал на син таг ма: при дев ски (кон гру ент ни) атри бут, 

име нич ки атри бут у ге ни ти ву, од но сна ре че ни ца као атри бут, име
ни це у апо зи тив ном од но су

• Адвер би јал: пред ло шка кон струк ци ја, од ред бе кре та ња и 
ми ро ва ња (ubi? Ro mae, quo? Ro mam), од ред ба вр ши о ца рад ње (у 

па сив ном обр ту), вре мен ска од ред ба у абла ти ву (qu an do?), ин стру
мен тал на од ред ба у абла ти ву

• Син так са ком па ра ци је: абла тив по ре ђе ња уз ком па ра тив, ве
зник qu am, ге ни тив уз су пер ла тив

• Ре че ни ца с да ти вом по сед ни ка уз es se
• Ко ор ди на ци ја по мо ћу ве зни ка et, que, ne que, aut, sed; non 

so lum...sed eti am
• Суб ор ди на ци ја: адвер би јал не кла у зе с ин ди ка ти вом
• Па сив ни обрт
• Ин фи ни тив на до пу на пре ди ка ту (нпр. уз sci re, pla ce re и сл.)
• Гла го ли opor tet, ne ces se est, ju be re и њи хо ва кон струк ци ја

Текстови

• Адап ти ра ни тек сто ви за уве жба ва ње 

ДРУГИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Именскеречи

• Име нич ка про ме на: пре глед нај про дук тив ни јих ти по ва, си
сте ма ти за ци ја

• Упот пу ња ва ње ком па ра ци је при де ва: не пра вил на ком па ра
ци ја при де ва mul tus; су пер ла тив на li mus и су пер ла тив са пред ло
зи ма in ter и ex

• Об ли ци и упо тре ба за ме ни ца idem, nemо, ni hil, ali qui(s), ali
qu id

Глаголи:облицииупотреба

• Глав ни ти по ви пра вил не гла гол ске про ме не, у ин ди ка ти ву: 
плу сквам пер фе кат и ег закт ни фу тур, ак тив но и па сив но; ин фи ни
тив пер фек та ак тив ни и па сив ни; ин фи ни тив фу ту ра, ак тив ни

• Де по нент ни гла го ли: вре ме на пер фе кат ске осно ве, у ин ди
ка ти ву; им пе ра тив пре зен та; се ми де по нент ни гла го ли

• Пар ти ци пи: пре зен та, пер фек та, фу ту ра, ге рун див
• Кон јунк тив пре зен та и им пер фек та: де по нент них гла го ла; 

глав них ти по ва пра вил не гла гол ске про ме не, ак тив но и па сив но
• Не пра вил ни гла го ли: es se у ин ди ка ти ву плу сквам пер фек та и 

ег закт ног фу ту ра; ire и сло же ни це; fer re и сло же ни це

Непроменљиверечи

• Пар ти ку ле: ne...quidem, enim, ergo

Реченицаињениделови

• Упит не ре че ни це: non ne, num, дис јунк ци ја (ne...an, utrum...an)
• Пре ди ка тив ни ге рун див с да ти вом вр ши о ца рад ње;
• Ве за ни пар ти цип (пре зен та, пер фек та);
• Ап со лут ни абла тив (с пар ти ци пом пре зен та, без пар ти ци па);
• Аку за тив с ин фи ни ти вом уз гла го ле di cen di и sen ti en di
• Адвер би ја ли: абла тив ква ли те та; фи нал ни да тив; аку за тив 

тра ја ња (qu am diu?); абла тив на чи на; абла тив об зи ра
• Адвер би јал не за ви сне ре че ни це у ин ди ка ти ву (да ља об ра

да): услов не ре че ни це (ре ал, евен ту ал), до пу сне са et si, по ред бе не 
са ut, вре мен ске са ut, ubi, post qu am, an te qu am

• Адвер би јал не за ви сне ре че ни це у кон јунк ти ву пре зен та/им
пер фек та: на мер не, зах тев не 

Текстови

• Адап ти ра ни тек сто ви и при ла го ђе ни тек сто ви рим ских пи
са ца

ТРЕЋИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва не дељ но)

Именскеречи

• За ме ни це: uter, ne u ter, uter que, qu i squ am, qu i dqu am, ul lus
• Из у зе ци у при дев ској про ме ни: ve tus, di ves, pa u per, par ti ceps
• По и ме ни ча ва ње при де ва, у сред њем ро ду
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Глаголи:облицииупотреба

• Гла го ли co e pis se, no vis se и fi e ri
• Ге рунд
• Кон јунк тив пер фек та и плу сквам пер фек та

Непроменљиверечи

• Пар ти ку ле igi tur, qu i dem, ne...qu i dem
• Ком па ра ци ја при ло га
• Сausa и gra tia у пред ло шкој упо тре би

Бројеви

• Глав ни: 1120, де се ти це, сто ти не
• Ред ни: 110, 100, 1000

Реченицаињениделови

• Без лич ни гла го ли: li cet, de cet, pu det, pa e ni tet
• Без лич ни из ра зи: fit ut, ac ci dit ut
• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја гла гол ских име на: aпсо

лутни абла тив с пар ти ци пом пер фек та; пар ти цип фу ту ра у пре ди
ка тив ној упо тре би

• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја адвер би јал них кла у за са 
кон јунк ти вом: cum hi sto ri cum, узроч но cum, за ви сно у пит не, ире ал
ни по год бе ни склоп, по сле дич но ut

• Не за ви сни кон јунк тив мо гућ но сти: ире ал ни и де ли бе ра тив
ни тип

• Син так са па де жа (упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја): су
бјект ни и објект ни ге ни тив, ге ни тив ква ли те та, аку за тив про сти ра
ња, адвер би јал на пи та ње un de?

Текстови

• Адап ти ра ни и из вор ни тек сто ви из обла сти исто ри о гра фи је, 
ко ме ди је и по е зи је

• Оба ве зни ауто ри: Це зар, Са лу сти је, Ка тул, Ови ди је
• Пре по ру че ни ауто ри: Те рен ци је, Пла ут, Хо ра ци је

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

Именскеречи

• За ме нич ки при де ви ali us и al ter
• Име нич ке за ме ни це: qu i dam, qu id dam, qu i sque, qu i dque
• При дев ске за ме ни це: qu i dam qu a e dam qu od dam, qu i sque qu

a e que qu o dque
• Си сте ма ти за ци ја ком па ра ци је при де ва: опи сна ком па ра ци ја

Глаголи:облицииупотреба

• Гла го ли me mi nis se и odis se
• Сло же ни це не пра вил них гла го ла: ре ви зи ја уз про ши ре ње 

во ка бу ла ра

Непроменљиверечи

• Из ра жа ва ње про из вољ но сти („год”) код при ло га и за ме ни
ца: cu mque, удва ја ње

Реченицаињениделови

• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја гла гол ских име на: но ми
на тив с ин фи ни ти вом уз гла го ле vi de ri, di ci, fer ri, tra di

• За ме на ге рун да ге рун ди вом
• Упот пу ња ва ње не за ви сног кон јунк ти ва: кон јунк тив во ље
• Упот пу ња ва ње и си сте ма ти за ци ја адвер би јал них кла у за: до

пу сне са qu am vis, ре че ни це уз ver ba ti men di, ре че ни це уз ver ba im
pe di en di, dum с ап со лут ним пре зен том, dum с кон јунк ти вом, узроч
но и фак тич но qu od; ре ла тив на ре че ни ца с кон јунк ти вом, на мер ног 
зна че ња, адвер би јал на пи та ње qua?, абла тив узро ка

Текстови

• Из вор ни и адап ти ра ни тек сто ви из обла сти исто ри о гра фи је, 
фи ло зо фи је, ре то ри ке и по е зи је

• Оба ве зни ауто ри: Са лу сти је, Ли ви је, Ци це рон, Вер ги ли је, 
Се не ка, Пли ни је Мла ђи

• Пре по ру че ни пи сци: Хо ра ци је, Ти бул, Пе тро ни је, Та цит

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Са вре ме на на ста ва ла тин ског је зи ка од ви ја се у скла ду са че
ти ри на че ла:

1)Раднатексту

Сто жер ни аспект на ста ве ла тин ског је зи ка је рад на тек сту: 
све на став не ак тив но сти тре ба да бу ду усме ре не, не по сред но или 
по сред но, ка чи та њу, раз у ме ва њу и ту ма че њу ла тин ских тек сто ва. 
Усва ја ње еле ме на та гра ма ти ке и лек си ке, као и свих дру гих са др
жа ја, је зич ких или ван је зич ких, тре ба да бу де усло вље но са др жа
јем тек ста. На овај на чин уче ни ци се оспо со бља ва ју за чи та ње и 
раз у ме ва ње тек ста на ла тин ском је зи ку.

2)Функционалноодређивањеприоритета

При из бо ру и од ре ђи ва њу ре до сле да гра ма тич ких и лек сич
ких са др жа ја при о ри тет има ју нај фре квент ни ји еле мен ти је зич ког 
си сте ма нео п ход ни за чи та ње и раз у ме ва ње на ла тин ском је зи ку. 
Ма ње па жње се по све ћу је све му што се при чи та њу при ма спон та
но и раз у ме ва без ве ћих об ја шње ња.

3)Граматикауспиралнојпрогресији

За раз ли ку од при ка за гра ма ти ке, ко је се за сни ва на из ла га
њу за о кру же них це ли на, гра ма тич ке стурк ту ре се у са вре ме ној на
ста ви пре зен ту ју та ко што у сва ком тре нут ку по сто ји по не ко ли
ко отво ре них те ма из ра зних обла сти гра ма ти ке: на ста ва се ре дом 
фо ку си ра на сва ку од њих у ви ше на вра та, од за чет ка те ме, пре ко 
по сте пе не на до град ње, све до свр шет ка ста ре и на сту па но ве те ме. 
Тај на чин ди дак тич ког из ла га ња гра ма ти ке на зи ва се спи рал ном 
про гре си јом.

4)Хоризонталноповезивање

По треб но је да на ста ва ла тин ског је зи ка бу де кон цеп ту ал но, 
тер ми но ло шки и ме тод ски ускла ђе на с на ста вом ма тер њег и стра них 
је зи ка. У ван је зич ким са др жа ји ма та ко ђе тре ба на сто ја ти на дис крет
ној, али уче ста лој ин тер ак ци ји с раз ли чи тим пред ме ти ма школ ског 
про гра ма. Крај ња свр ха хо ри зон тал ног по ве зи ва ња је сте афир ма ци
ја и уна пре ђи ва ње осве до че ног учин ка на ста ве ла тин ског је зи ка као 
ин те гра то ра и ам пли фи ка то ра зна ња сте че них на ра зним стра на ма.

•Непосреданраднатексту

Адекватантекст

Аде ква тан текст тре ба пре те жно да бу де про зни, те мат ски ве
зан за кла сич ну ци ви ли за ци ју и фор мал но по де сан за на ста ву ла
тин ског је зи ка. У на ста ви се ко ри сте тек сто ви сле де ћег ти па:

– адап ти ра ни текст, ко ји је ре ал но и је зич ки за сно ван на из
вор ном ма те ри ја лу, али је на пи сан у свр ху на ста ве и сто га је, као 
текст, не а у тен ти чан;

– при ла го ђе ни текст, за сно ван на кон крет ним из вор ним тек
сто ви ма, али мо ди фи ко ван пре ма по тре ба ма на ста ве;

– из вор ни текст, тј. аутен тич ни из во ди из де ла ан тич ких пи
са ца.

То ком че ти ри го ди не на ста ве ла тин ског је зи ка тип тек ста ће 
се по сте пе но ме ња ти, од тек сто ва ко ји су по де сни за уве жба ва ње 
лек сич ких и гра ма тич ких струк ту ра до из вор них тек сто ва у за вр
шној го ди ни уче ња.

Вођеночитање

Рад на тек сту зах те ва пла ни ра ње и при пре му, пре све га за то 
да би се од ре дио аде ква тан тем по, ко ји, с јед не стра не омо гу ћа ва 
усва ја ње је зич ких струк ту ра ин хе рент них тек сту, а с дру ге стра не, 
не ума њу је ин те рес за са др жи ну и оп шти сми сао тек ста.
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Об ра да тек ста нај че шће тре ба да поч не на став ни ко вим гла
сним, раз го вет ним и уме ре но су ге стив ним чи та њем це лог тек ста 
ко ји се об ра ђу је. По том се текст ту ма чи и раз ја шња ва ка ко би се на 
кра ју мо гао пре ве сти. Рад се од ви ја у ко му ни ка ци ји из ме ђу на став
ни ка и уче никâ, и то на сле де ћи на чин:

• на став ник пред уче ни ци ма сâм пре во ди/раз ја шња ва тек ста;
• уче ник пре во ди/раз ја шња ва текст уз по моћ на став ни ка, ко

ји ан ти ци пи ра те шко ће на по је ди ним ме сти ма и да је од го ва ра ју ће 
упут ства или ре ше ња;

• на став ник пре во ди/раз ја шња ва део тек ста под сти чу ћи уче
ни ке да ак тив но уче ству ју;

• уче ник са мо стал но пре во ди/раз ја шња ва од ре ђе ни део тек ста.
Ме то да во ђе ног чи та ња под ра зу ме ва уче ста ло сме њи ва ње 

свих тих на чи на ра да у то ку ана ли зе текст. На став ник тре ба да 
пред ви ди ка ко ће раз го вор те ћи на по је ди ним ме сти ма и ускла ду 
са тим да иза бе ре од го ва ра ју ћи на чин ра да.

•Граматичкаобјашњења

Јед на од осо бе них цр та на ста ве ла тин ског је зи ка је сте ре ла
тив но ве лик удео и зна чај на ста ве гра ма ти ке. Она се, ме ђу тим, не 
сме по ста вља ти као циљ, већ се мо ра, и као це ли на и у по је ди но
сти ма, сма тра ти сред ством ко је олак ша ва раз у ме ва ње ла тин ских 
тек сто ва.

Еле мен тар на об ја шње ња о ла тин ском пи сму, из го во ру и ак
цен то ва њу тре ба да ти то ком пр вих не ко ли ко не де ља на ста ве, по
сте пе но и уз чи та ње. Уто ли ко је ва жни је при ра ду на тек сту ус
по ста ви ти на ви ку гла сног и ја сног чи та ња уз ин си сти ра ње на 
пра вил ном из го во ру и ак цен то ва њу.

При по сте пе ном усва ја њу гра ма тич ких струк ту ра нео п ход но 
је, сход но на че лу функ ци о нал них при о ри те та, да пред ност има ју 
про дук тив не и уче ста ле па ра диг ме, од но сно – ве ћин ски ти по ви 
пра вил не про ме не и нај фре квент ни ји из у зе ци. Уз уче ње об ликâ 
тре ба увек кон ци зно об ја сни ти њи хо ву на ме ну и по ка за ти их у ти
пич ној упо тре би. Пре вод не екви ва лен те тре ба ко ри сти ти уз об ја
шње ња, не уме сто њих. На став ник тре ба да во ди ра чу на о то ме да 
је, упр кос си стем ској слич но сти ла тин ске и срп ске мор фо ло ги је, 
екви ва лен ци ја об ли ка не пот пу на и не по у зда на: за то гра ма тич ке 
об ли ке тре ба при мар но пред ста вља ти у кон тек сту „че му слу жи”, а 
не „ка ко се пре во ди”.

•Вежбања

Гра ма тич ка и/или лек сич ка ве жба ња мо гу се ја вља ти у раз
ли чи тим об ли ци ма ка рак те ри стич ним за са вре ме ну ме то ди ку на
ста ве стра них је зи ка. Ово укљу чу је и тип ве жба ња ко ја се од но се 
на це ло ви то или де ли мич но фор му ли са ње јед но став ни јих ис ка за 
на ла тин ском је зи ку, као и гра ма тич ке ве жбе тран сфор ма ци је и сл. 
Ова ква ве жба ња до при но се уса вр ша ва њу ве шти не чи та ња као те
мељ ном ци љу на ста ве ла тин ског је зи ка.

•Усвајањелексикеикоришћењеречника

Ди фу зи ја лек сич ког ма те ри ја ла у на ста ви ла тин ског је зи ка 
тре ба да бу де кон тро ли са на: то јест, но ве ре чи се уво де по сте пе
но и рав но мер но, уз еле мен тар ну по кри ве ност глав них пој мов них 
сфе ра.

У прак си ни је мо гу ће об ра ђи ва ти са мо нај че шће упо тре бља
ва не ре чи, та ко да на став ник тре ба да су ге ри ше ко ја лек си ка се 
усва ја на ре цеп тив ном, од но сно про дук тив ном ни воу. 

Ко ри шће ње реч ни ка део је на ста ве. У пр ве две го ди не уче ња 
ла тин ског је зи ка, пре по ру ка је да уче ни ци ко ри сте реч ни ке ко ји су 
са став ни део уџ бе ни ка, а тек од кра ја дру ге го ди не реч ни ке ла тин
ског је зи ка.

•Посебнаупутствапоразредима

Првиразред

Из го вор ко јим ће се слу жи ти на став ник тре ба сам да ода бе
ре, и по том да га до след но спро во ди. За об ја шња ва ње ак цен то ва ња 

ни је нео п ход но уво ди ти на зи ве сло го ва (ул ти ма,...), већ се мо гу 
уве сти не ки јед но став ни тер ми ни (нпр. прет по след њи слог и сл.). 
Ра ди лак шег и бр жег усва ја ња пра вил ног ак цен то ва ња, по жељ но је 
да на став ник пр ви про чи та реч/син таг му/ре че ни цу/текст.

Из у зет ке у име нич кој и при дев ској про ме ни тре ба об ра ђи ва ти 
за себ но, ка да се на ђу у шти ву. Ме ђу нај фре квен ти јим име нич ким 
из у зе ци ма на ћи ће се нпр. domus и vis, а ме ђу при дев ским: solus, 
totus, nullus, unus.

При об ра ди лич них за ме ни ца упут но је пре ско чи ти ге ни тив, 
док се на не кој од ви ших го ди на не ука же син так тич ка по тре ба за 
тим па де жом. По ка зне за ме ни це тре ба раз ја сни ти и у при дев ској и 
у име нич кој упо тре би. Од рич не за ме ни це тре ба нај пре об ра ди ти у 
но ми на ти ву и аку за ти ву, а тек у на ред ном раз ре ду уве сти пре о ста
ле па де же.

При уче њу кон ју га ци ја по жељ но је ини си сти ра ти на пра вил
ном на гла ша ва њу ин фи ни ти ва, и ко ри сти ти ак це нат као јед но од 
сред ста ва за раз ли ко ва ње 2. и 3. кон ју га ци је. За на во ђе ње и пам
ће ње гла го ла ис пр ва су до вољ ни пр ви и дру ги основ ни об лик; уз 
об ра ду пер фек та тре ба пре ћи на на во ђе ње и пам ће ње сва че ти ри 
об ли ка.

Па сив ни обрт тре ба нај пре об ра ди ти без вр ши о ца рад ње, јер 
је то ње го ва глав на упо тре ба (Librileguntur.).

Уз им пе ра тив тре ба об ра ди ти и за бра ну по мо ћу об ли ка noli и 
nolite (о ко ји ма је до вољ но ре ћи да зна че немој и немојте).

За бро је ве 1–3 тре ба по ка за ти па де шку про ме ну, а за хи ља де 
то ни је оба ве зно. При ли ком об ра де бро је ва тре ба на пи са ти и њи хо
ве рим ске озна ке, а он да на ве сти и зна ке за 50 и 500, без уво ђе ња 
ла тин ских ре чи.

О адвер би јал ним кла у за ма ре чи ће би ти у ка сни јим раз ре ди
ма; за са да их тре ба уво ди ти, у шти ву, са мо пре ко зна че ња суб ор
ди на то ра, нпр.: qu ia зна чи јер, dum зна чи док, cum зна чи кад, qu a
mqu am зна чи иако итд.

За по тре бе ис ка зи ва ња исто вре ме не рад ње у аку за ти ву с ин
фи ни ти вом иза гла го ла iubere и oportet, у пр вом раз ре ду об ра ђу је 
се са мо ин фи ни тив пре зен та ак тив ни и па сив ни. Уз на ве де не гла
го ле мо гу се уве сти још vetare и sinere.

Пи сме ни за да ци у пр вом раз ре ду
• Три пи сме на за дат ка: је дан пи сме ни за да так у пр вом по лу го

ди шту и два у дру гом
• Че ти ри кон трол на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту

Другиразред

Ве за ни и ап со лут ни пар ти цип пре зен та тре ба раз дво ји ти 
знат ни јом вре мен ском дис тан цом. При ли ком об ра де ве за ног пар
ти ци па пре зен та ни је упут но да ва ти не ки пре во ди лач ки мо дел по
пут „онај ко ји.....”, јер он мо же по гре шно илу стро ва ти упо тре бу 
пар ти ци па.

Кон јунк тив и за ви сне кла у зе с кон јунк ти вом мо гу се оста ви ти 
за за вр шни део го ди не, да би се на њих на до ве за ло гра ди во тре ћег 
раз ре да.

Име нич ке за ме ни це nemо и nihil, уве де не у пр вом раз ре ду, ов
де тре ба да до би ју ком плет ну де кли на ци ју. Име нич ке за ме ни це ali
quis и aliquid тре ба па жљи во раз ли ко ва ти од при дев ске за ме ни це 
aliqui(s)aliquaaliquod.

Пре глед нај про дук тив ни јих ти по ва име нич ке про ме не тре ба 
да об у хва ти нај ва жни је вр сте име ни ца из ве де них од гла го ла (нпр. 
тип liberatio) и од при де ва (нпр. тип magnitudo или dignitas).

Код пар ти ци па узе ти у об зир и де по нент не гла го ле. 
При об ра ди пар ти ци па фу ту ра ни је нео п ход но го во ри ти о 

„ак тив ној пе ри фра стич ној кон ју га ци ји”: упут ни је је ко ри сти ти не
ки про зи ран тер мин, нпр. „фу тур ски из раз”; до бро би по слу жи ла и 
па ра ле ла с ен гле ским из ра зом „going to”. Пар ти цип фу ту ра мо же 
се на зи ва ти и „пар ти ци пом хте ња” (par ti ci pi um vo lun ta tis).

При об ра ди ге рун ди ва ни је нео п ход но го во ри ти о „па сив ној 
пе ри фра стич ној кон ју га ци ји”: до вољ но је по ка за ти ка ко ге рун див 
сто ји у слу жби имен ског де ла пре ди ка та. Сам ге рун див мо же се 
на зи ва ти и „пар ти ци пом мо ра ња” (par ti ci pi um ne ces si ta tis). Об ра да 
ге рун ди ва је при ли ка за си сте ма ти за ци ју де пон тич ких из ра за (по
зна то oportet,necesseest).
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Вре ме на ин фи ни ти ва ве за ти за њи хо ву упо тре бу у скло пу 
аку за ти ва с ин фи ни ти вом. Па сив ни ин фи ни тив фу ту ра ни је оба ве
зно об ра ди ти.

Не пра вил не гла го ле об ра ди ти у свим по зна тим вре ме ни ма и 
на чи ни ма. Ме ђу сло же ни ца ма не пра вил них гла го ла ис пр ва је до
вољ но об ра ди ти нај фре квент ни је: adire, abire, redire, exire, perire; 
conferre, afferre, auferre, referre.

Уме сто тра ди ци о нал ног „ре ал ног ти па” тре ба раз ли ко ва ти 
про та зу ко ја са др жи ре ал ну али не по зна ту чи ње ни цу (ре ал: sivivit;
sidomumrediit) од про та зе ко ја са др жи још не ре а ли зо ва ну рад њу с 
не из ве сним ис хо дом (евен ту ал: sipoetaeris;sivicerimus).

Пи сме ни за да ци у дру гом раз ре ду
• Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту
• Че ти ри кон трол на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту

Трећиразред

За ви сне кла у зе упут но је об ра ђи ва ти по ре до сле ду у ко јем 
сто је у са др жа ју про гра ма. Cum historicum с кон јунк ти вом плу
сквам пер фек та тре ба да са че ка да се об ра де за ви сноупит не ре че
ни це (в. ни же). Без лич не из ра зе: fitut, acciditut упут но је об ра ди
ти тек иза по сле дич них кла у за. Не за ви сни кон јунк тив мо гућ но сти 
ире ал ног ти па тре ба об ра ди ти пре по год бе ног скло па.

Кон јунк тив пер фек та и плу сквам пер фек та тре ба уве сти кроз 
за ви сноупит не ре че ни це, и из вр ши ти си сте ма ти за ци ју сла га ња 
вре ме на.

За раз ли ку од ре а ла и евен ту а ла у услов ној ре че ни ци, код 
ире а ла го во ри мо о по год бе ном скло пу јер ту по ред кон јунк ти ва у 
про та зи тре ба об ја сни ти и не за ви сни кон јунк тив у апо до зи.

Ге рунд + adи causa и gratia у пред ло шкој упо тре би,ис ко ри
сти ти као по вод за си сте ма ти за ци ју фи нал них из ра за.

Пи сме ни за да ци у тре ћем раз ре ду
• Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту
• Че ти ри кон трол на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту

Четвртиразред

Об ра ди за ме ни це тре ба при сту па ти уз зна чај ни је вре мен ске 
раз ма ке.

При об ра ди не за ви сног кон јунк ти ва не тре ба ин си сти ра ти на 
име но ва њу под вр ста, већ на ње го вој упо треб ној вред но сти: ис ко
ри сти ти га за си сте ма ти за ци ју ју сив них из ра за (по зна то: им пе ра
тив пре зен та и за бра на по мо ћу об ли ка noli и nolite).

Уз ре ла тив не ре че ни це на но во из вр ши ти си сте ма ти за ци ју фи
нал ног из ра за.

Кон јунк тив иза узроч ног quod мо же оста ти нео бра ђен.
Код ре че ни ца уз verbatimendi не тре ба ин си сти ра ти на ве зни

ку ut, већ на ње го вој че шћој ал тер на ти ви nenon.
За ме на ге рун да ге рун ди вом не мо ра се за себ но об ра ђи ва ти, 

већ је до вољ но при ли ком об ра де шти ва на ве сти ђа ке на раз у ме ва
ње да тог обр та.

Пи сме ни за да ци у че твр том раз ре ду
• Че ти ри пи сме на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту 
• Че ти ри кон трол на за дат ка: по два у сва ком по лу го ди шту

ОСНОВИКЛАСИЧНИХНАУКА

Циљизадаци

Циљ пред ме та основикласичнихнаука је сте да уче ни ци то
ком шко ло ва ња на сме ру кла сич них је зи ка, осим фи ло ло шких, 
стек ну и ши ра зна ња о исто ри ји и кул ту ри кла сич них ци ви ли за
ци ја Гр ка и Ри мља на, као и свест о пр во ра зред ном зна ча ју те ци ви
ли за ци је за фор ми ра ње по зни јих европ ских кул ту ра укљу чу ју ћи и 
срп ску. Пред мет основикласичнихнаука уче ни ци ма тре ба да пру
жи ши ри кон цеп циј ски оквир као до пу ну и над град њу за пред ме те 
у ко ји ма из у ча ва ју кла сич не је зи ке, а у ко ји ма је до ми нант на лин
гви стич ка те ма ти ка. Сво јим ра зно ли ким и ин тер ди ци пли нар ним 
са др жа ји ма овај пред мет тре ба да омо гу ћи бо љу кон тек сту а ли за
ци ју из у ча ва ња кла сич них је зи ка и да на тај на чин упот пу ни и про
ду би ху ма ни стич ко обра зо ва ње уче ни ка.

Задаци на ста ве пред ме та основикласичнихнаука су да уче
ни ци стек ну:

– увид у са др жај, сми сао и зна чај раз ли чи тих ди сци пли на под 
окри љем кла сич них на у ка као нај по де сни јег окви ра за из у ча ва ње 
кла сич не ци ви ли за ци је;

– основ на зна ња о ми то ло ги ји и ре ли ги ји ста рих Гр ка и Ри
мља на чи ји су мно го број ни еле мен ти угра ђе ни у те ме ље са вре ме
не европ ске ци ви ли за ци је;

– основ на зна ња о др жав ном и дру штве ном устрој ству ан тич
ких грч ких и рим ских за јед ни ца чи је те ко ви не чи не нео дво јив део 
дру штве ног и по ли тич ког иден ти те та са вре ме ног чо ве ка;

– нај ва жни ја зна ња о кла сич ној грч кој и рим ској кул ту ри и 
умет но сти, од књи жев но сти до ли ков них умет но сти и ар хи тек ту
ре, ко ја су нео п ход на за раз у ме ва ње ка сни јег раз во ја европ ске кул
ту ре и умет но сти све до са вре ме ног до ба.

САДРЖАЈПРОГРАМА

ПРВИРАЗРЕД
(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

Уводупредметосновикласичнихнаука

• Са др жај, сми сао и зна чај пред ме та осно ви кла сич них на у
ка у од но су на кла сич ну фи ло ло ги ју и дру ге срод не ху ма ни стич ке 
ди сци пли не, са на гла ском на ин тер ди сци пли нар ним ве за ма са дру
гим пред ме ти ма (по јам кла сич ног као јед не од кључ них па ра диг ми 
у раз во ју европ ске кул ту ре и умет но сти)

• По се бан по ло жај хе лен ске и рим ске кул ту ре и ци ви ли за ци је 
у европ ској исто ри ји и кул тур ној ба шти ни

• Фун да мен тал ни зна чај кла сич ног грч ког и ла тин ског је зи ка 
за раз вој срп ског и дру гих европ ских је зи ка

Религијаимитологијакаоосновнивидхеленског
доживљајасвета

• Оп ште од ли ке прет хри шћан ске хе лен ске ре ли ги је: по ли те и
зам, син кре ти зам, ан тро по мор фи зам; де цен тра ли зо ва ност и не по
сто ја ње је дин стве не дог ме

• Основ ни об ли ци ис по ља ва ња ре ли ги о зно сти у ан тич ким хе
лен ским за јед ни ца ма: хра мо ви и жр тве ни ци, све ти ли шта и про ро
чи шта, об ре ди, кул то ви и пан хе лен ске игре; ми то твор ство и дру ги 
ви до ви умет нич ког из ра жа ва ња

• Основ не од ли ке хе лен ског ми та и ње гов од нос пре ма ре ли
ги ји: се ман тич ка по ли ва лент ност ми та и про блем раз во ја раз ли чи
тих вер зи ја; од нос ми та пре ма дру гим об ли ци ма тра ди ци о нал не 
при че; ко ди фи ка ци ја ми та и раз вој књи жев но сти; пи та ње по сто ја
ња све тих спи са у хе лен ској ре ли ги ји

• Ства ра ње све та у хе лен ском ми ту: пој мо ви ха о са и ко смо са; 
ко смич ке си ле као пр во бит ни бо го ви

• Ге не а ло ги ја бо го ва – три ге не ра ци је бо жан ста ва: Уран и Ге
ја, Крон и Ре ја, Зевс и Хе ра; Ти та но ма хи ја

• Олимпски пан те он и дру га ва жни ја бо жан ства

Најважнијихеленскимитскициклуси

• Тро јан ски ци клус: до га ђа ји ко ји су до ве ли до Тро јан ског ра
та; рат и ње го ве по сле ди це

• Те бан ски ци клус: Кад мо и осно ва ње Те бе; Ди о нис; Едип и 
ње го во по том ство

• Мит о Ар го на у ти ма: злат но ру но; пу то ва ње у Кол хи ду; Ја
сон и Ме де ја

Митовионајважнијимхеројима

• Хе ра кле: До де ка тлос; из бор нај ва жни јих под ви га; си ла зак у 
До њи свет; апо те о за

• Пер сеј: основ ни мит о уби ја њу Ме ду зе и спа са ва њу Ан дро
ме де

• Те зеј: мит о ро ђе њу и од ла ску у Ати ну; уби ство Ми но та у ра, 
Ари јад на; си ла зак у До њи свет

• Ор феј: основ ни мит; Еури ди ка и ан тич ки мо тив ег зем плар не 
љу ба ви; исто риј скосим бо лич ки зна чај Ор фе је вог си ла ска у До њи свет
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ДРУГИРАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го дин шње)

Хеленскикултови,мистерије,панхеленскеигре

• Глав на све ти ли шта и про ро чи шта: Дел фи, Олим пи ја, атин
ски Акро пољ

• Ми сте риј ски кул то ви: еле у син ске, ди о ни сиј ске и ор фич ке 
ми сте ри је

• Пан хе лен ске игре: Олим пиј ске, Не меј ске, Ис там ске, Пи тиј ске

Хеленскедржавнеинституције,друштвоисвакодневниживот

• По лис као основ ни об лик хе лен ског дру штве ног иден ти те
та: по ли тич ка ауто но ми ја и рас цеп ка ност – те мељ не од ли ке др
жав ног уре ђе ња; ко ло ни за ци ја као глав ни вид хе лен ског ши ре ња 
Сре до зе мљем

• Ати на Пе ри кло вог до ба као па ра диг ма хе лен ске де мо кра ти је 
и је згро кла сич не хе лен ске кул ту ре; ста ле жи и основ не др жав не ин
сти ту ци је; осо бе но сти атин ске де мо кра ти је (ли тур ги је; остра ки зам; 
те жња ка им пе ри ја ли зму); Ати на и Спар та као по ли тич ки ан ти по ди

• Сва ко днев ни жи вот: ку ће, оде ва ње, ис хра на; зна чај аго ре; 
брак и по ро ди ца: по ло жај же на и де це; уло га ро бо ва; шко ло ва ње, 
по јам σχολή; об ре ди: вен ча ње, са хра на, ро ђе ње де те та; за ба ва: сим
по зи јум, игре, за ба вља чи.

Римскарелигијаимитологија

• Ути цај Гр ка и Етру ра ца на рим ску ре ли ги ју и ми то ло ги ју; 
глав ни ји об ре ди и хра мо ви; га та ње и про ри ца ње

• Рим ски пан те он: слич но сти и раз ли ке у од но су на грч ки 
пан те он (три ја де бо жан ста ва)

• Стра на бо жан ства и од нос Ри мља на пре ма но вим ре ли ги ја
ма и кул то ви ма (син кре ти зам); по ја ва хри шћан ства у Ри му

Римскедржавнеинституције,војскаисвакодневниживотуРиму

• Мит ски ко ре ни Рим ске др жа ве: од Ене је до се дам рим ских 
кра ље ва

• Три ета пе раз во ја Рим ске др жа ве: кра љев ство, ре пу бли ка и 
цар ство (нај ва жни је др жав не ин сти ту ци је ре пу бли кан ског до ба); 
ши ре ње Ри ма, про вин ци је; Сре до зе мље као marenostrum; мре жа 
коп не них пу те ва као кр во ток др жа ве

• Дру штве ни од но си у Ри му ре пу бли кан ског до ба: ста ле жи и 
њи хо ви по ли тич ки пред став ни ци; од нос па тронкли јент као јед на 
од осно ва дру штве не ди на ми ке

• Рим ска вој ска као кључ ни чи ни лац по ли тич ких од но са: те ри
то ри јал на и фор ма циј ска ор га ни за ци ја вој ске; рим ска вој на док три на 

• Сва ко днев ни жи вот: ста но ва ње (ви ле, ин су ле), оде ва ње, ис
хра на; зна чај фо ру ма; тер ме; по ро ди ца: paterfamilias, по ло жај же
на и де це; уло га ро бо ва; шко ло ва ње; за ба ва: го збе, игре, ам фи те а
тар; смрт и са хра њи ва ње

ТРЕЋИРАЗРЕД
(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

УметностиградитељствостареГрчке

• Глав ни прав ци раз во ја хе лен ске умет но сти: књи жев ност, 
му зи ка, по зо ри ште, ли ков не умет но сти, ар хи тек ту ра

• Ли ков не умет но сти: ва јар ство; ва зно сли кар ство; зид но сли
кар ство (Кно сос); мо за ик; глав ни ји ва ја ри и сли ка ри и њи хо ва нај
ва жни ја де ла (Фи ди ја, Прак си тел, Апел); про блем бо је и „бе ле” 
грч ке ста туе

• Ар хи тек ту ра: основ ни ти по ви хе лен ских јав них гра ђе ви на и 
од ли ке јав ног про сто ра (вр сте хра мо ва и њи хо ви глав ни еле мен ти, 
то лос, стоа, аго ра); глав ни ји ар хи тек ти и њи хо ва де ла (Ик тин, Ка
ли крат); се дам свет ских чу да

Развојхеленскеиримскеписмености

• Иде о грам ско пи смо (ли не ар А), си ла бич ко пи смо (ли не ар Б) и 
про бле ми њи хо вог де ши фро ва ња; пе ри од хе лен ске „не пи сме но сти”

• Раз вој ал фа бе та код Гр ка: раз ли чи те азбу ке (ис точ не и за
пад не ва ри јан те, ве за са ла ти ни цом); ру ко пи сна тра ди ци ја и про
цес је зич ке и пра во пи сне нор ма ти ви за ци је (ино ва ци је алек сан
дриј ских фи ло ло га)

• По ре кло и раз вој ла тин ског пи сма (уоб ли ча ва ње је зич ких и 
пра во пи сних нор ми)

• Нор ма ти ви за ци ја књи жев ног је зи ка (пој мо ви Latinitas, ser
mourbanus, sermovulgaris, sermocotidianus); не по сто ја ње ла тин
ске ди ја ле кат ске књи жев но сти

Хеленскакњижевност

• Основ не од ли ке хе лен ске књи жев но сти и њен зна чај за 
европ ску књи жев ност; раз вој књи жев них вр ста (ве зе са усме ном 
књи жев но шћу и ми том; од нос из ме ђу по е зи је и про зе

• Ра но еп ско пе сни штво: Хо мер и хо мер ско пи та ње, Илијада 
и Одисеја, ши ре ње и кул ту ро ло шки зна чај Хо ме ро вих спе во ва; Хе
си од, Теогонија, Пословиидани; Хо мер ске хим не бо го ви ма

• Прет кла сич но лир ско пе сни штво (раз вој ро до ва и вр ста; из
во ђе ње по е зи је и зна чај му зич ке прат ње); еле ги ја, јам бо гра фи ја и 
ме ли ка и њи хо ви нај зна чај ни ји пред став ни ци (Мим нер мо, Со лон, 
Ар хи лох, Хи по накт, Сап фа); хор ска ли ри ка (Пин дар; ди ти рамб као 
пре те ча тра ге ди је и са тир ске игре)

• Раз вој дра ме: тра ге ди ја, са тир ска игра, ко ме ди ја (ве зе са Ди
о ни си ја ма и хор ском ли ри ком); нај ва жни ји пред став ни ци тра ге ди
је (Ес хил, Со фо кле и Еури пид); ста ра и но ва ко ме ди ја (Ари сто фан 
и Ме нан дар); хе лен ско по зо ри ште (по ре кло и основ ни еле мен ти; 
са крал ни и по ли тич ки ка рак тер; глум ци, ма ске, оде ћа; хор и хо ре
ги ја; так ми че ња)

• Исто ри о гра фи ја (ло го гра фи ја и ра ци о на ли за ци ја ми та); 
Хе ро дот, Ту ки дид, Ксе но фонт; исто риј ски из во ри и кри тич ко ми
шље ње (упо тре ба, чи та ње и ту ма че ње из во ра)

• Фи ло зо фи ја: фи ло зоф ски спе во ви као пр ва ета па књи жев
ног раз во ја; пре ла зак на про зу у V ве ку; Пла тон, Ари сто тел; мо ра
ли стич ка књи жев ност (ба сна, Езоп)

• Бе сед ни штво: раз вој, од ли ке и по де ла; по ли тич ки зна чај бе
сед ни штва кла сич ног до ба (Де мо стен) и ње го ва де по ли ти за ци ја 
по сле гу бит ка не за ви сно сти хе лен ских по ли са

• Књи жев ност хе ле ни стич ке и рим ске епо хе у нај о снов ни јим 
цр та ма (раз вој или де гра да ци ја; не ста ја ње ди ја ле кат ске књи жев
но сти; ра ђа ње ели ти стич ке, „уче не” ли те ра ту ре; гу би так по ли тич
ког зна ча ја пи са не ре чи); нај зна чај ни ји пред став ни ци (Апо ло ни је 
Ро ђа нин, Лу ки јан, Плу тарх); по ја ва хри шћан ске књи жев но сти 
(Сеп ту а гин та, Но ви За вет)

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње)

УметностиградитељствостарогРима

• Глав ни прав ци раз во ја рим ске умет но сти: књи жев ност, по
зо ри ште, ли ков не умет но сти, ар хи тек ту ра; пи та ње ори ги нал но
сти рим ске умет но сти (епи гон ство спрам ино ва ци ја; ути цај Гр ка 
и Етру ра ца)

• Ли ков не умет но сти: ва јар ство (ре ље фи, рим ске ко пи је хе
лен ских умет нич ких де ла), зид но сли кар ство (Пом пе ји); пор тре ти 
на др ве ту (Фа јум); мо за ик

• Ар хи тек ту ра и ур ба ни зам: од ли ке јав ног про сто ра (фо рум, 
ули це, пу те ви); ти по ви јав них гра ђе ви на (хра мо ви, жр тве ни ци, 
сла во лу ци, ам фи те а три, тер ме); раз вој ин фра струк ту ре (во до вод, 
ка на ли за ци ја, ви ја дук ти, аква дук ти)

Римскакњижевност

• Ути цај хе лен ске књи жев но сти на рим ску: пи та ње епи гон
ства и ино ва ци ја 

• Пе ри о ди за ци ја рим ске књи жев но сти: од Закона дванаест
таблица до Ју сти ни ја но вог Корпуса

• Нај ва жни ји пи сци и де ла прет кла сич ног пе ри о да: исто риј
ски еп и дра ма (Не ви је, Ени је, Пла ут, Те рен ци је)

• Зна чај ни ји пи сци и де ла кла сич ног пе ри о да: по е зи ја (Лу
кре ци је, Ка тул, Ти бул, Про пер ци је, Хо ра ци је, Ови ди је, Вер ги ли је); 
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бе сед ни штво, епи сто ло гра фи ја и фи ло зоф ска књи жев ност (Ци це
рон, Се не ка, Пли ни је Мла ђи); исто ри о гра фи ја (Це зар, Са лу сти је, 
Ли ви је, Та цит, Све то ни је); епи грам и са ти ра (Мар ци јал, Ју ве нал, 
Пе тро ни је)

• Пре во ди ла штво у ста ром Ри му (Ли ви је Ан дро ник, Ци це рон, 
Ка тул)

• За че ци хри шћан ске ла тин ске књи жев но сти (Вул га та)

Књигауантици

• Ма те ри ја ли за пи са ње (та бли це, па пи рус, пер га мент), пи са
ла (сти лус, ка ла мус); об лик и про из вод ња књи ге (сви так и ко декс; 
па лимп сест; ко пи сти; илу ми на ци је); ко мен та ри и схо ли је

• Књи жар ство и би бли о те ке (при ват не и јав не; алек сан дриј
ска и пер гам ска) 

• Мо дер на из да ња ан тич ких тек сто ва (про блем ру ко пи сне 
пре да је, исто ри ја и кри ти ка тек ста, кри тич ки апа рат)

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

Значајкласичнецивилизацијеикомпозитникарактер
класичнихнаука

Од кључ не је ва жно сти од са мог по чет ка код уче ни ка раз ви ја
ти свест о ор ган ској по ве за но сти кла сич не ци ви ли за ци је и ње них 
те ко ви на са са вре ме ном епо хом и на чи ни ма на ко је да на шњи чо век 
до жи вља ва свој дру штве ни, кул тур ни и ду хов ни иден ти тет. Је ди но 
на та кав на чин ху ма ни стич ко обра зо ва ње не ће за уче ни ке би ти не
што ап стракт но и ар ти фи ци јел но. По чев од лин гви стич ких ве за и 
срод но сти (за јед нич ко ин до е вроп ско по ре кло, оби ље гре ци за ма и 
ла ти ни за ма у са вре ме ним је зи ци ма), пре ко дру штве нопо ли тич ких 
фор ми на сле ђе них из кла сич не ан ти ке (де мо кра ти ја, ко ди фи ка ци ја 
за ко на, ур ба на ин фра струк ту ра и сл.), па до умет но сти и дру гих 
ви до ва ис по ља ва ња ду ха (књи жев ни жан ро ви, по зо ри ште, ар хи
тек тон ски сти ло ви) – нео п ход но је код уче ни ка раз ви ја ти раз у ме
ва ње о то ме да упо зна ва њем кла сич не ан тич ке ба шти не у знат ној 
ме ри упо зна ва ју са ми се бе. За тим им тре ба при бли жи ти по јам кла
сич них на у ка као мул ти ди сци пли нар ног по ља где се раз ли чи тим 
аспек ти ма кла сич не ци ви ли за ци је при ла зи из раз ли чи тих угло
ва. За уче ни ке је ва жно да схва те ши ри кон текст у ко ме из у ча ва ју 
кла сич не је зи ке, а тај кон текст, осим фи ло ло ги је, од ре ђу ју ди сци
пли не по пут ар хе о ло ги је, сту ди ја ре ли ги је и ми то ло ги је, исто ри је 
умет но сти, исто ри је тек ста и ра зних дру гих исто риј ских ди сци
пли на ко је се не сво де на кон вен ци о нал ну по ли тич ку исто ри ју. 

Корелацијасадругимнаставнимпредметима

Циљ и за да ци пред ме та осно ви кла сич них на у ка нај бо ље 
се оства ру ју кроз ко ре ла ци ју са дру гим пред ме ти ма, пре све га са 
глав ним пред ме ти ма сме ра кла сич них је зи ка (Кла сич ни грч ки и 
Ла тин ски је зик, Осно ви пре во ђе ња), али и са дру гим пред ме ти
ма чи ји про грам јед ним де лом об у хва та кла сич ну ци ви ли за ци ју 
(Исто ри ја, Ли ков на кул ту ра, Књи жев ност, Фи ло зо фи ја). У оној ме
ри у ко јој је мо гу ће, ту ко ре ла ци ју тре ба спро во ди ти и хро но ло шки 
(нпр. са пред ме ти ма Исто ри ја и Ли ков на кул ту ра у пр вом раз ре ду), 
али ку му ла тив ни ка рак тер зна ња о кла сич ној ци ви ли за ци ји омо гу
ћа ва и ства ра ње ши рих ве за ко је не за ви се са мо од хро но ло шког 
пре кла па ња про гра ма на став них пред ме та.

РелигијаимитологијаГркаиРимљана

У об ра ди ми то ло ги је ста рих Гр ка нај ва жни је је ис та ћи њен 
ван вре ме ни ка рак тер, чи ње ни цу да је њен сим бо лич ки зна чај да
ле ко над ра стао ње не про стор новре мен ске окви ре и по стао са став
ни део европ ске кул тур не са мо све сти (при ме ри из је зи ка: Ахи ло ва 
пе та, Тан та ло ве му ке и сл.). Тре ба на гла си ти ста тус ми та као све те 
при че и сво је вр сне „про то и сто ри је”, те као је згра око ко јег су се 
фор ми ра ли хе лен ска ре ли ги ја и хе лен ска, али у до број ме ри и рим
ска и европ ска књи жев ност (ко ре ла ци је са школ ском лек ти ром). С 
по себ ном па жњом се освр ну ти на глав не исто риј ске из во ре на ших 
са зна ња о ми ту (Хо мер, Хе си од, хо мер ске хим не бо го ви ма). 

Ва жно је ис та ћи ди на мич ки, раз вој ни ток грч ког ми та (сме
на три ге не ра ци је бо го ва, на сле ђи ва ње бо жан ских „над ле жно
сти”), као и зна чај ко ји он по кла ња ин тер ак ци ји све та бо го ва са 
све том љу ди (са по себ ним освр том на свет хе ро ја или по лу бо го ва 
као из дво је ну ка те го ри ју). У об ра ди по је ди нач них ми то ва тре ба се 
огра ни чи ти на нај при хва ће ни је вер зи је мит ских при по ве сти и нај
о снов ни је цр те бо го ва и по лу бо го ва те по је ди но сти об ра ђи ва них 
епи зо да. Упут но је уче ни ке по ште де ти оби ља де та ља по пут број
них епи те та бо го ва, мно штва при по вед них ди гре си ја, па ра лел них 
вер зи ја у ми то ви ма и сл. Те огра ни чи ти се на оно што на став ник 
про це ни као оп ти мум кључ них ин фор ма ци ја за те му ко ју об ра ђу је.

У об ра ди хе лен ске ре ли ги је на гла си ти њен по ли те и стич ки, 
ан тро по морф ни и де цен тра ли зо ва ни ка рак тер, као и основ не цр те 
ње ног исто риј ског ис по ља ва ња (жр тво при но ше ња, хра мо ви, ре ли
гиј ске свет ко ви не и игре, про ри ца ње и про ро чи шта, ми сте риј ски 
кул то ви).

С об зи ром на њен де ли мич но епи гон ски ка рак тер и сра змер
но ма њи зна чај за раз вој глав них то ко ва европ ске кул ту ре, рим ској 
ми то ло ги ји и ре ли ги ји се мо же по све ти ти знат но ма ње вре ме на 
не го хе лен ској. Ту је као нај ва жни је по треб но ис та ћи етрур ске и 
хе лен ске, али и ка сни је ори јен тал не ути ца је, ко ји су у крај њој ин
стан ци кру ни са ни по ја вом и до ми на ци јом хри шћан ства. Као при
мер син кре ти зма и епи гон ства на гла си ти по сте пе но по и сто ве ћи ва
ње ста рих рим ских бо жан ста ва са грч ким. 

Хеленскеиримскедржавнеинституције,друштво
исвакодневниживот

У об ра ди на бро ја них те ма на ро чи то је ва жно ис та ћи екс пан
зи о ни стич ки ка рак тер ста рих Гр ка и Ри мља на (ко ло ни за ци ја код 
пр вих, вој на осва ја ња код дру гих), њи хо во ро бо вла снич ко ста ле
шко устрој ство, као и су штин ску су прот ност хе лен ских и рим
ских по ли тич ких те жњи: оних пр вих ка са мо стал но сти (по лис као 
кључ ни по јам хе лен ског дру штва), ових дру гих ка по ли тич ком и 
кул тур ном им пе ри ја ли зму.

По себ ну па жњу по све ти ти сва ко днев ном жи во ту ста рих Гр ка 
и Ри мља на те по ло жа ју же на и де це у скло пу ан тич ких схва та ња о 
по ро ди ци, од но си ма из ме ђу по ло ва и гра ђан ским пра ви ма. Од су
штин ске је ва жно сти уче ни ци ма пре до чи ти зна чај аго ре и фо ру ма 
као је зга ра дру штве ног и сва ко днев ног жи во та.

Хеленскаиримскакњижевност

Иако се ове те ме на став ног про гра ма у нај ве ћој ме ри при
бли жа ва ју кон вен ци о нал ној исто ри ји књи жев но сти, по треб но их 
је рас те ре ти ти од пре ве ли ког бро ја по да та ка и усред сре ди ти се на 
глав не раз вој не то ко ве и ве зе из ме ђу раз ли чи тих књи жев них по ја
ва и епо ха. Та ко је нпр. од уче ња на па мет на сло ва и са др жа ја свих 
Еури пи до вих са чу ва них тра ге ди ја мно го ва жни је сме сти ти Еури
пи до во де ло у кон текст раз во ја хе лен ске дра ме, на ро чи то у ком
па ра тив ни оквир за јед но с Ес хи лом и Со фо клом. Уме сто да уче 
на сло ве ве ли ког бро ја Ци це ро но вих го во ра, уче ни ци ма је ва жни је 
да уви де по ли тич ки зна чај бе сед ни штва ре пу бли кан ске епо хе у од
но су на цар ску, и сл. На на став ни ку је да од ре ди оп ти мал ну ме ру 
по да та ка ко је ће уче ни ци усво ји ти. 

Развојхеленскеиримскеписмености

Ова на став на те ма пред ста вља увод у исто ри ју хе лен ске, а за
тим и рим ске књи жев но сти, али ни је ни шта ма ње зна чај на ни са ма 
по се би те ју је по треб но по ве за ти и са сва ко днев ним жи во том Гр ка 
и Ри мља на, као и са те мом Књигауантици. Уче ни ци ма је ва жно 
ука за ти на по сте пен раз ви так пи сме но сти, као и на ор ган ску по ве
за ност раз ли чи тих ва ри ја на та ал фа бе та са ла тин ским пи смом. Тре
ба на гла си ти ја сно раз два ја ње књи жев ног од го вор ног је зи ка ка ко 
код Гр ка та ко и код Ри мља на, као и раз вој раз ли чи тих је зич ких ре
ги ста ра, усло вље них би ло жан ров ски и стил ски (у књи жев но сти) 
или со ци јал но (у ствар ном жи во ту). У окви ру ове те ме на ро чи ту 
па жњу тре ба по све ти ти де лат но сти алек сан дриј ских уче ња ка, ко
ји су сво јим ино ва ци ја ма за сно ва ли кла сич ну фи ло ло ги ју као ди
сци пли ну. Ин фор ма ци је о то ме, ме ђу тим, тре ба све сти на ра зум ну 
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ме ру и из бе ћи на бра ја ње број них тех нич ких по је ди но сти у ве зи са 
ра дом алек сан дриј ских фи ло ло га (по пут по дроб них об ја шње ња о 
ун ци јал ном и кур зив ном пи са њу, о раз во ју ин тер пунк ци је и сл.).

На гла сак на огром ним раз ли ка ма у ан тич ким тех но ло ги ја ма 
пи са ња и про из вод ње књи га у од но су на да на шње вре ме тре ба ло 
би код уче ни ка да под стак не бо ље раз у ме ва ње исто ри је књи ге, чи
та ња и књи жар ства. Ту је сва ка ко ва жно ис та ћи ин ди рек тан про цес 
пи са ња књи га (уз по моћ пи са ра) те му ко тр пан про цес њи хо ве про
из вод ње и умно жа ва ња (пре пи си ва чи). По себ ну па жњу за слу жу је 
раз вој би бли о те ка, пр во при ват них, а за тим и јав них, при че му је у 
при ка зи ва њу кон крет них исто риј ских при ме ра до вољ но све сти се 
на два глав на – Алек сан дриј ску и Пер гам ску би бли о те ку.

Нај зад, од ве ли ке је ва жно сти за ко ре ла ци ју са на став ним 
пред ме ти ма кла сич них је зи ка и са Осно ви ма пре во ђе ња упо зна ти 
уче ни ке са основ ном про бле ма ти ком ру ко пи сне пре да је ан тич ких 
књи жев них де ла, као и са на чи ни ма на ко је са вре ме на исто ри ја и 
кри ти ка тек ста из ла зе на крај с тим про бле ми ма (раз вој кри тич ког 
апа ра та). Су ви шно је, ме ђу тим, уче ни ке по дроб ни је упу ћи ва ти у 
тех нич ке по је ди но сти и на чи не на ко је се кри тич ки апа рат пра ви и 
ко ри сти; до вољ но је да схва те ње го ву основ ну на ме ну и зна чај за 
на ше бо ље раз у ме ва ње са др жа ја ан тич ких спи са.

УметностиградитељствостареГрчкеиРима

Ове на став не те ме у нај кра ћем об ра ђу ју оста ле ви до ве умет
нич ког из ра жа ва ња по ред књи жев но сти, у пр вом ре ду ви зу ел не 
умет но сти. По што се део тог гра ди ва већ об ра ђу је у окви ру на ста
ве ли ков не кул ту ре, по треб но је оства ри ти бли жу ко ре ла ци ју с тим 
пред ме том и до пу ни ти зна ње уче ни ка та мо где је то по треб но, а у 
скла ду са на ве де ним на став ним је ди ни ца ма.

У ко ре ла ци ји са из у ча ва њем хе лен ске ре ли ги је и књи жев
но сти (Ди о ни сиј ске ми сте ри је, раз вој дра ме), као и са пред ме том 
Књи жев ност у пр вом раз ре ду, по треб но је по све ти ти по себ ну па
жњу фе но ме ну ан тич ког по зо ри шта и ње го вог со ци јал ног и ре ли
гиј ског зна ча ја.

Нај зад, по себ ну па жњу ва ља по све ти ти рим ским ин фра
струк тур ним ино ва ци ја ма (аква дук ти, тер ме, хи по ка уст и сл.), у 
че му се мо же оства ри ти ко ре ла ци ја са те мом дру штве не ор га ни за
ци је и сва ко днев ног жи во та у Ри му. 

САДРЖАЈИНАЧИНПОЛАГАЊАМАТУРСКОГИСПИТАУ
ФИЛОЛОШКОЈГИМНАЗИЈИ

Ма тур ским ис пи том утвр ђу је се зре лост и оспо со бље ност 
уче ни ка за да ље шко ло ва ње. Ма тур ски ис пит по ла жу уче ни ци ко ји 
су успе шно за вр ши ли че твр ти раз ред фи ло ло шке гим на зи је. Ис пит 
се са сто ји од ма тур ског ра да, усме ног и пи сме ног ис пи та.

СА ДР ЖА ЈИ МА ТУР СКОГ ИС ПИ ТА

На сме ру живи(страни)језици ис пит се са сто ји од:
– пи сме ног ис пи та из срп ске и оп ште књи жев но сти или пи

сме ног ис пи та из срп ског је зи ка (по из бо ру уче ни ка),
– пи сме ног и усме ног ис пи та из пр вог жи вог (стра ног) је зи ка,
– из ра де и од бра не ма тур ског ра да.
На сме ру класичнијезици ис пит се са сто ји од:
– пи сме ног ис пи та из срп ске и оп ште књи жев но сти или пи

сме ног ис пи та из срп ског је зи ка (по из бо ру уче ни ка),
– пи сме ног и усме ног ис пи та из ла тин ског је зи ка или пи сме

ног и усме ног ис пи та из кла сич ног грч ког је зи ка (по из бо ру уче
ни ка),

– из ра де и од бра не ма тур ског ра да.
Сви пред ме ти по ла жу се пре ма на став ном про гра му ко ји је 

уче ник са вла дао то ком че тво ро го ди шњег обра зо ва ња у фи ло ло
шкој гим на зи ји.

1.Писменииспитизсрпскеиопштекњижевностиили
изсрпскогјезика

Пи сме ни ис пит се са сто ји из пи сме ног за дат ка на јед ну од 
пет пред ло же них те ма. Те ме су из обла сти ко је утвр ђу је ис пит ни 

од бор на пред лог струч ног ве ћа. Оба ве ште ње о усво је ним те мат
ским обла сти ма из ко јих ће уче ни ци би ра ти јед ну од пет пред ло же
них те ма об ја вљу је се на огла сној та бли шко ле на по чет ку дру гог 
по лу го ди шта.

При оце њи ва њу пи сме ног за дат ка, ис пит на ко ми си ја има у 
ви ду по зна ва ње гра ђе, ши ри ну об ра де те ме, из бор и ин тер пре та
ци ју гра ђе, ком по зи ци ју, стил и је зик.

2.ПисменииспитизА)првогстраногјезика(смерживи
језици)односноизБ)латинскогиликласичноггрчкогјезика
(засмеркласичнијезици)

А. Ма тур ски ис пит из пр вог стра ног је зи ка са сто ји се из пи
сме ног и усме ног де ла. Њи ме се утвр ђу је ис пу ње ност обра зов них 
стан дар да и оства ре ност пред ви ђе них ис хо да ко ји су про пи са ни 
на став ним про гра мом. Ма тур ски за да ци се мо ра ју ускла ди ти са 
опе ра тив ним за да ци ма, је зич ким са др жа ји ма и пред ви ђе ном те ма
ти ком и је зич ким ни во и ма пре ма За јед нич ком европ ском окви ру за 
жи ве је зи ке.

Ма тур ским ис пи том про ве ра ва ју се по стиг ну ћа уче ни ка из 
ве шти на и то: 

– слу ша ња (уче ни ци слу ша ју са аудио за пи са од ре ђе ни текст 
при ла го ђен про грам ским зах те ви ма на осно ву че га се аде кват ном 
вр стом за да та ка про ве ра ва сте пен раз у ме ва ња)

– чи та ња (уче ни ци чи та ју од ре ђе ни аутен тич ни текст при ла
го ђен про грам ским зах те ви ма на осно ву че га се аде кват ном вр стом 
за да та ка про ве ра ва сте пен раз у ме ва ња – гло бал но, се лек тив но или 
де таљ но раз у ме ва ње);

– пи са ња (уче ни ци пи шу од ре ђе ну вр сту функ ци о нал ног тек
ста – фор мал но пи смо, пи смо чи та ла ца, кри тич ки осврт на не ку 
дру штве ну и кул тур ну по ја ву или до га ђај и др. – на осно ву за да
тог тек ста, ви зу ел ног под сти ца ја и сл. као под сти ца ја за те му и 
на осно ву 45 зах те ва и/или упут ста ва ко ји га усме ра ва ју да пи ше 
текст ду жи не до 200 ре чи);

– ме ди ја ци је (уче ни ци пре во де кра ћи текст са стра ног је зи ка 
раз ли чи те са др жи не у скла ду са је зич ким ни во ом ду жи не до 200 
ре чи).

Критеријумизаоцењивањеписменогиспитаизпрвогстраног
језика

Ко ми си ја на ма тур ском ис пи ту из пр вог стра ног је зи ка оце
њу је по стиг ну ћа уче ни ка из про дук тив них ве шти на (го вор и пи са
ње) на осно ву уна пред при пре мље них кри те ри ју ма ко је, за јед нич
ки за све је зи ке, при пре ма струч но ве ће на став ни ка стра них је зи ка. 
Они су је дин стве ни за све је зи ке, до ступ ни и тран спа рен тан за све 
за ин те ре со ва не у на став ном про це су (уче ни ци, на став ни ци, ро ди
те љи, струч не слу жбе). На осно ву по ста вље них зах те ва при пре ма
ју се ка те го ри је ко је се оце њу ју (оства ре ност по ста вље ног за дат
ка, ко хе рент ност и ко хе зи ја тек ста ко ји се пи ше, ра зно вр сност у 
је зич ком из ра жа ва њу, бо гат ство и при ме ре ност реч ни ка, је зич ке 
струк ту ре и гра ма тич ка ис прав ност, пра во пис и ор то гра фи ја и др.), 
као и ска ла за бо до ва ње. Ова кви кри те ри ју ми обез бе ђу ју ко рект но, 
струч но, ва лид но и објек тив но оце њи ва ње про дук тив них ве шти на.

Б. Тек сто ви за смер класичнијезици са др же:
– пре вод не по зна тог тек ста из об ра ђи ва них обла сти на срп ски 

је зик 20–30 ре до ва,
– пре вод не по зна тог про зног тек ста на срп ски је зик 25–30 ре

до ва,
– пре вод не по зна тог по ет ског тек ста на срп ски је зик до 25 

сти хо ва.
Пи сме ним ис пи том про ве ра ва се сте пен усво је но сти пред ви

ђе них мор фо син так сич ких струк ту ра, по зна ва ње је зи ка (кла сич
них) са ко јих се пре во ди, од но сно на ко је се пре во ди, спо соб ност 
на ла же ња од го ва ра ју ћих ре чи и из ра за у срп ском је зи ку и оспо со
бље но сти за ко ри шће ње реч ни ка.

Тек сто ве и за дат ке за пи сме ни ис пит утвр ђу је ис пит ни од бор 
на пред лог струч ног ве ћа, а уче ни ци их до би ја ју не по сред но пред 
по че так пи сме ног ис пи та.
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3.УсменииспитизА)првогстраногјезика(засмерживи
језици)односноизБ)латинскогилистарогрчкогјезика
(засмеркласичнијезици)

А. На усме ном ис пи ту про ве ра ва се ве шти на го во ра, тј. мо но
ло шког из ла га ња и ин тер ак ци је са са го вор ни ком. Уче ни ци у из ла
га њу и ин тер ак ци ји са са го вор ни ком, под стак ну ти не ким тек стом, 
ви зу ел ним под сти ца јем или за да том те мом, из но се сво ја ис ку ства, 
обра зла жу сво је ми шље ње, из но се ћи, ар гу мен ту ју ћи и бра не ћи 
свој став, при хва та ју или кри ти ку ју ми шље ње или став са го вор ни
ка и ре зи ми ра ју ре зул та те раз го во ра.

Критеријумизаоцењивањеусменогиспитаизпрвогстраног
језика

Ко ми си ја на ма тур ском ис пи ту из пр вог стра ног је зи ка оце
њу је по стиг ну ћа уче ни ка из про дук тив них ве шти на (го вор и пи са
ње) на осно ву уна пред при пре мље них кри те ри ју ма ко је, за јед нич
ки за све је зи ке, при пре ма струч но ве ће на став ни ка стра них је зи ка. 
Они су је дин стве ни за све је зи ке, до ступ ни и тран спа рент ни за све 
за ин те ре со ва не у на став ном про це су (уче ни ци, на став ни ци, ро ди
те љи, струч ним слу жба ма). На осно ву по ста вље них зах те ва при
пре ма ју се ка те го ри је ко је се оце њу ју (оства ре ност по ста вље ног 
за дат ка, ко хе рент ност и ко хе зи ја тек ста то ком усме ног из ла га ња, 
ра зно вр сност у из ла га њу, уме шност во ђе ња раз го во ра, бо гат ство и 
при ме ре ност реч ни ка, је зич ке струк ту ре и гра ма тич ка ис прав ност, 
из го вор и др.), као и ска ла за бо до ва ње. Ова кви кри те ри ју ми обез
бе ђу ју ко рект но, струч но, ва лид но и објек тив но оце њи ва ње про
дук тив них ве шти на.

Б. На усме ном ис пи ту вр ши се гра ма тич ка ана ли за на ода бра
ним тек сто ви ма и во ди кра ћа кон вер за ци ја.

Текст се чи та, слу жи за про ве ру не по сред ног раз у ме ва ња 
про чи та ног и као под сти цај за раз го вор. Он тре ба да бу де при ме
рен је зич ком зна њу уче ни ка, да је за ни мљив и да уче ни ка мо ти ви
ше на раз ми шља ње и раз го вор. Текст тре ба да има 2530 ре до ва и 
да чи ни за о кру же ну це ли ну.

Усме ним ис пи том про ве ра ва се го вор на ком пе тен ци ја уче ни
ка и ње го ва оспо со бље ност да са мо стал но из ла же и уче ству је у 
раз го во ру о про чи та ном тек сту, са др жа ју са ко ји ма се упо знао у то
ку шко ло ва ња, као и о те ма ма ко је су ве за не за сва ко днев ни жи вот 
и ин те ре со ва ње уче ни ка.

4.Матурскирадсаусменомодбраномрада

Ма тур ски рад са од бра ном је део ма тур ског ис пи та у ко јем 
уче ни ци са мо стал но об ра ђу ју иза бра ну те му са спи ска одо бре них 
те ма у окви ру јед ног од сле де ћих пред ме та:

– дру ги стра ни жи ви је зик, кла сич ни је зик, увод у оп шту лин
гви сти ку, ре то ри ка, фи ло зо фи ја, со ци о ло ги ја, пси хо ло ги ја, исто ри
ја, ли ков на кул ту ра, му зич ка кул ту ра и ма те ма ти ка.

Те ме за ма тур ски рад утвр ђу је на став нич ко ве ће шко ле на 
пред лог струч них ве ћа. Спи сак утвр ђе них те ма об ја вљу је се на 
огла сној та бли или до ста вља уче ни ци ма на увид на дру ги по го дан 
на чин по чет ком дру гог по лу го ди шта за те ку ћу школ ску го ди ну.

Свр ха ма тур ског ра да је да уче ник са мо стал но ода бе ре те му, 
при ку пи ма те ри јал из раз ли чи тих из во ра ин фор ма ци ја, об ра ди их 
и на пи ше рад, при ме њу ју ћи раз ли чи те ме то де ана ли зе, син те зе, 
при ме не кри тич ког ми шље ња и из но ше ње лич ног ста ва. Уче ник 
ра ди ма тур ски рад у то ку дру гог по лу го ди шта че твр тог раз ре да уз 
по моћ на став ни камен то ра.

У то ку из ра де ма тур ског ра да оба ве зно је ор га ни зо ва ње нај
ма ње че ти ри кон сул та ци је на ко ји ма је мен тор ду жан да пра ти рад 
сва ког уче ни ка и пру жи му по треб ну по моћ упу ћи ва њем на по
треб ну ли те ра ту ру и из бо ром на чи на и струк ту ре из ра де ра да. 

На од бра ни ма тур ског ра да уче ник усме но или у об ли ку пре
зен та ци је (Po wer Po int) из ла же кон цеп ци ју сво га ра да и ре флек
си је, на во ди ли те ра ту ру и дру ге из во ре са зна ња ко је је ко ри стио, 
обра зла же по себ не ис тра жи вач ке и ин тер ак тив не ме то де и по
ступ ке ко ји ма се ко ри стио при из ра ди ма тур ског ра да и раз ло ге 
та квог из бо ра. При ме њу ју ћи тех ни ке пре зен та ци је уче ник ко ми
си ји пред ста вља ма тур ски рад из два ја ју ћи кључ не де ло ве ра да, 

ре зи ми ра ју ћи са др жај ра да, ис ти чу ћи лич ни став и кри тич ко ми
шље ње, ком па ра тив ну ана ли зу са дру гим при ме ри ма, као и пред
ло ге за ре ше ње про бле ма (уко ли ко је рад та ко по ста вљен).

По сле од бра не ма тур ског ра да ис пит на ко ми си ја утвр ђу је 
оце ну ко ја се из во ди на осно ву оце не ма тур ског ра да и ње го ве од
бра не.

ОРГАНИЗАЦИЈАИНАЧИНПОЛАГАЊАМАТУРСКОГ
ИСПИТА

Ма тур ски ис пит по ла же се у два ре дов на ис пит на ро ка: јун
ском и ав гу стов ском. По сле ав гу стов ског ро ка уче ни ци по ла жу ма
тур ски ис пит у свој ству ван ред ног уче ни ка у ис пит ним ро ко ви ма 
утвр ђе ним оп штим ак том шко ле. Ма тур ски ис пи ти мо ра ју се за
вр шти у јун ском ро ку нај ка сни је до 20. ју на, а у ав гу стов ском ро ку 
нај ка сни је до 25. ав гу ста.

За по ла га ње ма тур ског ис пи та уче ник под но си при ја ву шко ли 
у ро ку ко ји од ре ди шко ла. У при ја ви на во ди стра ни је зик за смер 
жи ви је зи ци, од но сно ла тин ски и ста ро грч ки је зик за смер кла сич
ни је зи ци, ко ји же ли да по ла же и на зив те ме за ма тур ски рад.

Уче ник ко ји се при ја вио за по ла га ње ма тур ског ис пи та и био 
спре чен да из оправ да них раз ло га по ла же ис пит у це ли ни или по
је ди не де ло ве ис пи та, ис пит ни од бор мо же да одо бри по ла га ње и 
ван ре дов них ро ко ва.

Начинполагањаписменогиспита

Пи сме ни ис пит из истог пред ме та по ла жу сви уче ни ци истог 
да на, по пра ви лу, у ис тој про сто ри ји, у при су ству нај ма ње јед ног 
де жур ног на став ни ка.

Пи сме ни ис пит из по је ди них пред ме та тра је че ти ри школ ска 
ча са.

Из ме ђу два пи сме на ис пи та уче ник мо ра да има сло бо дан дан.
За пи сме не ис пи те ни је до зво ље но ко ри шће ње по моћ не ли

те ра ту ре.
Те ме и за дат ке за пи сме ни ис пит пред ла жу пред мет ни на

став ни ци, а ис пит ни од бор, на дан ис пи та, из пред ло же них те ма 
утвр ђу је пет те ма, од но сно да је при пре мље ни тест ко ји је ис пит ни 
од бор уна пред при пре мио.

Те ме и за дат ке за пи сме ни ис пит уче ни ци до би ја ју не по сред
но пред по че так пи сме ног ис пи та.

Исту те му за ма тур ски рад мо же да ра ди са мо је дан уче ник у 
истом ис пит ном ро ку.

Уче ник пре да је ма тур ски рад у ро ку ко ји од ре ди ис пит ни од бор.
Уко ли ко га не пре да у пред ви ђе ном ро ку, сма тра се да је од у

стао од по ла га ња ма тур ског ис пи та.
Уче ник не сме да пре кр ши ис пит на пра ви ла ко ја утвр ди шко

ла. Пи сме ном ис пи ту мо гу да при су ству ју де жур ни на став ник 
(на став ни ци), пред сед ник ис пит ног од бо ра и овла шће ни школ ски 
над зор ник Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Начинполагањаусменогиспита

Усме ни део ис пи та за пред ме те ко ји се по ла жу из два де ла 
(пи сме но и усме но) по ла жу са мо уче ни ци ко ји су по ло жи ли пи
сме ни део ис пи та.

По ла га ње усме них ис пи та по чи ње нај ра ни је два да на по сле 
по ло же них пи сме них ис пи та.

Усме ни ис пи ти по ла жу се из вла че њем ис пит них ли сти ћа, на 
ко ме су ис пи са на три пи та ња, од но сно за дат ка. Уко ли ко уче ник 
про це ни да не мо же да од го во ри на пи та ња, мо же ли стић је дан пут 
да про ме ни, што мо же да ути че на оце ну.

Ис пит ни ли стић не мо же би ти два пу та упо тре бљен истог да на.
Број ис пит них ли сти ћа ве ћи је, за сва ку ис пит ну ко ми си ју, за 

10 од сто од бро ја при ја вље них кан ди да та.
Спи сак ис пит них пи та ња при пре ма ју пред мет ни на став ни ци 

у са рад њи са струч ним ве ћем и бла го вре ме но да ју уче ни ци ма да 
би се при пре ми ли за ма ту ру.

Од го во ри уче ни ка на усме ном ис пи ту и од бра ни ма тур ског 
ра да тра ју до 30 ми ну та, укљу чу ју ћи и вре ме за при пре му уче ни ка 
за да ва ње од го во ра.
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Усме ном ис пи ту мо гу да при су ству ју, по ред чла но ва ис пит
них ко ми си ја, чла но ви ис пит ног од бо ра и овла шће ни школ ски над
зор ник Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.

Ма те ри јал ко ји са др жи спи сак те ма и за да та ка, пи та ња за пи
сме ни ис пит и ис пит не ли сти ће за усме ни ис пит чу ва ју се као по
слов на тај на до по чет ка ис пи та. Ма те ри јал чу ва ди рек тор шко ле.

Испитниодборииспитнекомисије

За спро во ђе ње ма тур ског ис пи та ди рек тор шко ле фор ми ра 
ис пит ни од бор и ис пит не ко ми си је за сва ки пред мет ко ји се по ла
же на ма тур ском ис пи ту. Ако је дан пред мет или део ис пи та по ла
же ве ли ки број уче ни ка, ди рек тор мо же да име ну је ве ћи број ис
пит них ко ми си ја за исти пред мет. Ако шко ла не ма до во љан број 
струч ња ка за од го ва ра ју ћи пред мет, мо же да ан га жу је, као чла но ве 
ис пит них ко ми си ја, на став ни ке из дру гих шко ла.

Ис пит ни од бор чи не: пред сед ник ис пит ног од бо ра, сви чла
но ви ис пит них ко ми си ја и се кре тар од бо ра.

Пред сед ник ис пит ног од бо ра је ди рек тор шко ле.
Сви чла но ви ис пит них ко ми си ја су исто вре ме но чла но ви ис

пит ног од бо ра.
За пи сник о ра ду ис пит ног од бо ра во ди се кре тар ко га име ну је 

ди рек тор на по чет ку школ ске го ди не.
Ис пит ну ко ми си ју чи не три чла на: пред сед ник, пред мет ни 

ис пи ти вач и стал ни члан. Два чла на мо ра ју би ти струч на за пред
мет из ко га се по ла же ис пит.

Ди рек тор од ре ђу је ко ће би ти пред сед ник ис пит не ко ми си је, 
као ис пи ти вач, а ко ји ће члан во ди ти за пи сник о ра ду ис пит не ко
ми си је.

Ис пит ни од бор еви ден ти ра:
– те ме за ма тур ски рад;
– кан ди да те за ма тур ски ис пит са по да ци ма о стра ном је зи ку 

за смер жи ви је зи ци, од но сно о кла сич ним је зи ци ма (ла тин ски и 
ста ро грч ки) за смер кла сич ни је зи ци, ко ји ће да по ла жу и на зив 
те ме за ма тур ски рад,

– ро ко ве и рас по ред по ла га ња по је ди них де ло ва ис пи та;
– на став ни ке ко ји ће да де жу ра ју за вре ме ис пи та;
– на став ни ке – мен то ре ко је ће уче ни ци кон сул то ва ти у то ку 

из ра де ма тур ског ра да; и утвр ђу је:
– те ме и за дат ке за пи сме не ис пи те;
– оп шту оце ну на ма тур ском ис пи ту;
– ко нач ну оце ну у слу ча ју не са гла сно сти чла но ва ис пит не ко

ми си је при ли ком за кљу чи ва ња оце на за по је ди не пред ме те.
Ис пит ни од бор усва ја од лу ке ве ћи ном гла со ва при сут них чла

но ва, а мо же да од лу чу је ако су при сут не две тре ћи не свих чла но ва.

ОЦЕЊИВАЊЕИОСЛОБАЂАЊЕПОЛАГАЊАИСПИТА

Успех уче ни ка из пред ме та ко ји се по ла же пи сме но и усме но 
оце њу је се јед ном оце ном ко ја се из во ди на осно ву оце на до би је них 
на пи сме ном и усме ном де лу ис пи та. Оце на из ма тур ског ра да из во ди 
се на осно ву оце на до би је них на ма тур ском ра ду и од бра ни тог ра да.

Оп шти успех на ма тур ском ис пи ту ис ка зу је се јед ном оце ном 
као сред њом арит ме тич ком вред но сти оце на до би је них за по је ди
не пред ме те ко је су по ла га ли на ма тур ском ис пи ту и оце не из ма
тур ског ра да.

Оце не из по је ди них пред ме та утвр ђу је ис пит на ко ми си ја на 
пред лог пред мет ног ис пи ти ва ча, а оце ну оп штег успе ха ис пит ни 
од бор на осно ву из ве шта ја ис пит них ко ми си ја. Ако ис пит на ко ми
си ја не мо же да утвр ди по је ди нач не оце не јед но гла сно, ако је је дан 
оце њи вач дао по зи тив ну оце ну, дру ги не га тив ну, или је раз ли ка 
из ме ђу по зи тив них оце на две или ви ше, ис пит ни од бор утвр ђу је 
ко нач ну оце ну.

Уче ник је по ло жио ма тур ски ис пит ако је из свих де ло ва ис
пи та до био по зи тив ну оце ну.

Уче ник ко ји је на ма тур ском ис пи ту до био јед ну или две не
до вољ не оце не по ла же по прав ни ис пит, од но сно по прав не ис пи те.

Уко ли ко не по ло жи по прав ни у ав гу стов ском ро ку, по но во 
по ла же ис пит, од но сно ис пи те из пред ме та из ко га, од но сно ко јих 
ни је по ло жио ис пит, као ван ре дан уче ник, у ро ко ви ма утвр ђе ним 
оп штим ак том шко ле.

Уче ник мо же би ти и нео це њен или оце њен не га тив ном оце
ном, без по ла га ња ис пи та.

Нео це њен оста је уче ник ко ји пре ки не ис пит из оправ да них 
раз ло га и уче ник ко ји је због кр ше ња ис пит них пра ви ла уда љен са 
ис пи та.

Не га тив ном оце ном оце њу је се уче ник ко ји пре ки не ис пит 
без оправ да них раз ло га, уче ник ко ји ни је пре дао пи сме ни за да так, 
уче ник ко ји је на пу стио про сто ри ју у ко јој се по ла же ис пит, без до
зво ле де жур ног на став ни ка. Не га тив ном оце ном оце њу је се и уче
ник за ко га се не дво сми сле но до ка же да је у то ку ис пи та или по сле 
ис пи та ко ри стио не до зво ље на сред ства или да је рад пре пи си вао.

Осло ба ђа ју се усме ног де ла ис пи та уче ни ци ко ји су сва че
ти ри раз ре да гим на зи је за вр ши ли са од лич ним успе хом и има ли 
од лич ну оце ну из пред ме та ко ји се на ма ту ри по ла же пи сме но и 
усме но – уко ли ко су на пи сме ном ис пи ту до би ли од лич ну оце ну.

Осло ба ђа ју се пи сме ног и усме ног де ла ис пи та из пр вог стра
ног је зи ка сви они уче ни ци ко ји су по ло жи ли ме ђу на род но при
зна ти стан дар ди зо ва ни ис пит из од ре ђе ног је зи ка на пре по ру че ном 
ни воу (ми ни мал но Б2 за про дук тив не ве шти не и Ц1 за ре цеп тив не) 
и за то при ло же до каз (ди пло ма/сер ти фи кат).
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ЦЕНА:
3.300,00

РСД

ЦЕНА:
2.750,00

РСД

ЦЕНА:
2.200,00

РСД

ЦЕНА:
3.850,00

РСД

ЦЕНА:
3.300,00

РСД



Страна 142 – Број 1 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 10. јануар 2017.

1.100,00 РСД
У свим књижарама Службеног гласника 

или поручите на телефоне 011/30 60 578, 30 60 580

www.slglasnik.com | www.klubglasnik.net JP Službeni glasnik 

Непознати детаљи из живота 
патријарха Павла који откривају зашто је био 

живи светац и како је живео и помагао људима.
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Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

Према стању законодавства 
од 30. јуна 2016. године 

Проф. др Невена Петрушић, проф. др Ивана Крстић 
и проф. др Танасије Маринковић

КОМЕНТАР 
ЗАКОНА О ЗАБРАНИ 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

Коментар садржи тумачења и објашњења домаћих 
и међународних антидискриминационих прописа, 
критичке осврте на релевантне одлуке Уставног суда 
Србије, домаћих судова у антидискриминационим пар-
ницама, мишљења Повереника за заштиту равноправ-
ности и коментаре актуелне праксе Европског суда за 
људска права и Суда правде Европске уније. Коментар 
је резултат заједничког рада аутора са корелативним 
знањима. У тумачењу и разјашњењу законских концепа-
та и појмова примењена су иста теоријска полазишта и 
поставке базиране на савременим научним и практич-
ним достигнућима. Имајући у виду намену коментара, 
изостављена су шира теоријска разматрања и критичке 
анализе, а његова практична вредност произилази из 
приказа актуелне антидискриминационе правне праксе. 

Коментар је посебно користан за судије, адвокате и 
правнике у јавном и цивилном сектору, креаторе јавних 
политика, као и за све оне заинтересоване да прошире 
своја знања о савременом антидискриминационом праву.

проф. др Горан П. Илић,  др Слободан Бељански, 
др Миодраг Мајић, др Александар Трешњев  

девето измењено и допуњено издање

КОМЕНТАР ЗАКОНИКА О 
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

Иако важећи Законик о кривичном поступку не може 
више да буде означен као „нови“ кривичнопроцесни ко-
декс, бројна су питања која и даље искрсавају у вези с 
његовом применом. Због тога не представља изненађење 
објављивање деветог измењеног и допуњеног издања 
Коментара, с обзиром на то да је у претходне три го-
дине ова књига наишла на завидан пријем у стручној 
јавности. И овога пута аутори су настојали да оправдају 
указано поверење те су понудили тумачења процесних 
ситуација које у пракси изазивају одређене недоумице.

Ново издање Коментара обогаћено је најновијом 
судском праксом домаћих судова. Посебно су значајне 
одлуке Уставног суда које се односе на материју кривич-
ног поступка. У Коментар су унете одлуке и пресуде Ев-
ропског суда за људска права донете до јула ове године, 
при чему су наведени и коментарисани сви предмети у 
којима је одлучивано о представкама поднетим против 
Републике Србије.

ЦЕНА:
3.850,00

РСД

Проф. др Невена Петрушић, проф. др Ивана Крстић 
и проф. др Танасије Маринковић

Коментар садржи тумачења и објашњења домаћих 
и међународних антидискриминационих прописа, же 

ЦЕНА:
2.200,00

РСД
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