
СТРАНИ ЈЕЗИК (заједнички део програма) 
ТРЕЋА ГОДИНА УЧЕЊА 

 
ЦИЉ  
Циљ наставе страног језика на млађем школском 
узрасту је да оспособи ученика да на страном језику 
комуницира на основном нивоу у усменом и писаном 
облику о темама из његовог непосредног окружења. У 
исто време, настава страних језика треба да:  

 подстакне развијање свести о сопственом 
напредовању ради јачања мотивације за 
учење језика;  

 олакша разумевање других и различитих 
култура и традиција;  

 стимулише машту, креативност и 
радозналост;  

 подстиче употребу страног језика у личне 
сврхе и из задовољства.  

 
ОПШТИ СТАНДАРДИ  
Кроз наставу страних језика ученик богати себе 
упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 
језика и културе у контакту са другим језицима и 
културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 
дух и отвореност према комуникацији са говорницима 
других језика.  
 
ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ  
Разумевање говора: Ученик разуме и реагује на краћи 
усмени текст у вези са познатим темама.  
Разумевање писаног текста: Ученик чита са 
разумевањем кратке писане и илустроване текстове у 
вези са познатим темама.  
Усмено изражавање: Ученик усмено изражава 
садржаје у вези са познатим темама самостално или уз 
помоћ наставника.  
Писмено изражавање: Ученик у писаној форми 
изражава краће поруке према познатом узору, 
поштујући правила писаног кода.  
Интеракција: Ученик остварује комуникацију и са 
саговорницима размењује кратке информације у вези 
са познатим темама.  
Знања о језику1: Препознаје основне принципе 
граматичке и социолингвистичке компетенције 
уочавајући значај личног залагања у процесу учења 
страног језика.  
 
ЗАДАЦИ НА НИВОУ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 
Разумевање говора  
Ученик треба да:  
 препознаје гласове (посебно оне којих нема у 

матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, 
ритам и интонацију  

                                                             
1 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, 
односно способност ученика да језичке структуре правилно 
употреби у датој комуникативној ситуацији. 

 разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим 
темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних 
записа  

 разуме и реагује на одговарајући начин на кратке 
усмене поруке у вези са личним искуством и са 
активностима на часу (позив на игру, заповест, 
упутство итд.).  

Разумевање писаног текста  
Ученик треба да:  
 препознаје слова, написане речи и реченице које 

је усмено већ усвојио и поштује правописне знаке 
приликом читања 

 разуме основна значења кратких писаних и 
илустрованих текстова о познатим темама.  

Усмено изражавање  
Ученик треба да:  
 разговетно изговара гласове, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију  
 даје основне информације о себи и свом 

окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  
 описује у неколико реченица познату радњу или 

ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне 
моделе.  

Интеракција  
Ученик треба да:  
 са саговорницима размењује неколико основних 

исказа у вези са конкретном ситуацијом  
 размењује информације о хронолошком и 

метеоролошком времену 
 учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.)  
 препознаје кад нешто не разуме, поставља 

питања и тражи разјашњења.  
Писмено изражавање 
Ученик треба да:  
 поштујући правопис преписује, допуњава и пише 

речи и краће реченице у вези са познатим 
писаним текстом или визуелним подстицајем.  

 пише своје личне податке (име, презиме и 
адресу)  

 прави спискове са различитим наменама 
(куповина, прослава рођендана, обавезе у току 
дана...)  

 допуњава честитку.  
Знања о језику 
 препознаје основне граматичке елементе  
 користи језик у складу са нивоом формалности 

комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости)  
 разуме везу између сопственог залагања и 

постигнућа у језичким активностима. 
 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ 
 
Школа:  
 школски простор,  
 активности,  
 излети  
Ја и моји другови:  
 дружење  
 спорт  
Породица и блиско окружење:  
 шира породица, суседи и пријатељи  
 кућни љубимци и обавезе према њима  
Празници:  
 Божић, Нова година, Ускрс и други важни 

празници  
 

Мој дом:  
 обавезе у кући  
Исхрана:  
 оброци, омиљена храна, здрава храна 
 навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи  
Одећа:  
 одевни предмети  
 прикладно одевање  
Окружење:  
 место и улица где станујем  
 важне установе у окружењу (биоскоп, школа, 

позориште, пошта, музеј, банка, болница)  
 посете установама  
Остало:  
 годишња доба, месеци, дани у недељи и делови 

дана  
 основни подаци о земљи/земљама чији се језик 

учи  
 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
  

Говорне ситуације Примери 
Поздрављање Hello. Hello everybody. Hi. Good morning/afternoon/evening. 

Good morning, Ms/ Mr Smith. Good bye./Bye! Good night. 
Упознавање. Представљање себе и других 
(казивање имена, узраста, места становања). 

Who's this? It's Daisy. This is Mary. What's your name? Peter./ 
I'm Peter. Hi, I'm Peter. My name's Peter. How old are you? 
Nine./ I'm nine. I live in... This is Adrian. He's from England. He 
likes playing with the computer/his dog. 

Именовање и описивање лица, делова тела, 
других живих бића, предмета, просторија и сл. У 
односу на њихова физичка својства (величина, 
боја, облик). 

This is Bob's sister. She's tall. She's got fair hair and a small 
nose. My dog is black. I call him Blacky. The table is round. My 
room isn't big. 

Тражење и давање обавештења о другом лицу, 
предмету и сл. 

Who's the girl over there? What's her name? She's Ann. She's 
Adrian's sister. What colour is John's new T-shirt? Blue./It's 
blue. 

Описивање положаја и места где се лице, 
предмет и сл. налазе. 

Peter is in the kitchen. Is your bedroom upstairs? The picture's 
on the wall. The cat's under the bed. 

Тражење и давање обавештења. Where's the sweet shop/supermarket? It's on the left/right. 
Where are your roller skates? My roller skates are here, Mary's 
are behind the bookcase. 

Тражење и давање обавештења о ономе што се 
догађа у тренутку говора. 

Where's Robert? He's playing in the garden. She's wearing her 
new trainers now. 

Тражење и давање дозволе. Can I go out? * Yes./Yes, you can. No./ Not now/ No, you can't. 
Can I take the book, please? Can I have an apple, please? 
Yes./Yes, of course. Here you are. 

Захваљивање. Thank you./Thank you, Mary. Thanks. 
Извињење. Прихватање извињења. Sorry. I'm sorry I'm late. It's all right. That's OK. 
Давање једноставних упутстава и наредби. Draw a dog. Colour the flower red. Stop talking! Go to the 

board. Turn to page 10./ Page 10. 
Исказивање молбе, учтивог захтева. Shut the door, please. Will you sit here. You sit over there. Will 

you come here, please. 
Изрицање забране. You can't play ball here. Don't do that! 
Изражавање припадања и поседовања. Whose computer is this? It's Meg's. I've got a big red school 

bag? This is my book. The cat's tail is long. Jill's skirt is orange. 
Have you got a pet? Yes, I have./No, I haven't. 



Говорне ситуације Примери 
Казивање бројева. Will you count from 1 to 10. What number is your house? 

Number 17./ It's number 17. Казивање броја телефона. 
What's your phone number? 2434 609./My phone number is... 

Изражавање броја. Is there a poster in your room? Yes, there is./ No there isn't. 
How many boys are there in your class? Ten. 

Тражење и давање обавештења о времену на 
часовнику - казивање пуних сати.  

What's the time? / What time is it? Seven./ It's seven o' clock. 

Казивање делова дана, дана у недељи, месеци, 
годишњих доба. Описивање временских 
прилика везаних за годишња доба. 

It's eight in the morning. Today is Monday. It's sunny/hot in 
August. My birthday is in January. It's cold in winter. I like 
spring. 

Изражавање способности/неспособности Can you sing the alphabet song? Yes./Yes, I can. No./ No, I can't. 
The frog can run but it can't jump. 

Изражавање допадања/недопадања. I like.../ I don't like... Do you like playing hide and seek? Yes./ 
Yes, I do. No./ No, I don't. 

Изражавање лепих жеља (честитање рођендана, 
празника и сл.) 

Happy New Year! Merry Christmas! Happy birthday. Super! 

Предлагање да се нешто заједно уради. 
Прихватање предлога. 

Let's sing! Let's play! Let's go to the Zoo. Yes! Super! Great! 

Нуђење. Прихватање понуђеног. Do you want an orange? Yes, please./No, thank you. 
Описивање уобичајених активности. I get up at six. I go to school by bus. I have lunch at two. I watch 

cartoons in the evening. 
Постављање једноставних питања и давање 
кратких одговора. 

Is it your dog? Yes./ No. Who's in the picture? Mag./My friend. 
Who can ski? I can./Sarah can. Where's the ball? Under the 
table./ It's under the table. Is this your bicycle? Are these your 
crayons? Yes./Yes, it is. No./No, they aren't. 

Привлачење пажње. Look! Listen! Watch out! 
* Colloquially CAN is used more than MAY.  
 
 
ЈЕЗИК КОМУНИКАЦИЈЕ НА ЧАСУ  

Hello/Hi. Good morning/afternoon. Good 
night.  

Good bye/Bye, Ms..., See you tomorrow.  
Stand up everyone. Sit down, please.  
Who's absent/missing today? What do you 

say when you are late?  
Sorry. I'm sorry I'm late.  
Let's start now. Has everybody got a book? 

Take out your work books. Open your books, please. 
Look at the picture on page... Page... Close your 
books/notebooks, please.  

Go to the board. Come out to the board, 
please. Stand up! Turn around! Touch your nose! Point 
to the ... Count the .../ Count to... / Count from ... to...  

Draw a/an... Colour the (apple)... red.  
Is everything clear? Are you ready? Ready? 

Have you finished?  
Hands up/down.  
Listen carefully. Say it after me. Say that 

again, please. Watch my lips/my mouth.  
Will you repeat it, please.  
Close the door/window. Will you open the 

window, please.  
Come here. Go back to your place. Hurry up! 

Quick!  

Right. Good. Very good. Fine. That's 
better/much better now. That's not bad. Well done.  

Let's sing a song! Do you want to sing now? 
Once again, all together. Let's play a game! 

Don't do that! Be quiet, please! Quiet, please. 
Silence, please! Stop talking! Stop now! You are very 
noisy today.  

Can I have...?  
Have you got a/an...?  
Get into lines! Get into groups of four. Make 

groups of four, please.  
In pairs, please. Get into pairs. Work in twos. 

Work with your neighbour/partner.  
Have you got a partner? Who's your partner? 

Your turn now.  
Where is...? 
Do you like...? Who likes...?  
Here you are. Thank you./Thanks.  
Can I go out, please?  
What have you learnt? What can you say? 

What can you do?  
That's all for today, thank you. We'll finish this 

next time. Finish this off at home. See you on ... Have a 
nice weekend. 
 

 
 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

 Трећа година учења страног језика има 
задатак да утврди претходно стечена знања и уведе 
ученике у вештине разумевања писаног текста и 
писања већ усвојених садржаја. Комуникативна 
настава језик сматра средством комуникације. 
Примена овог приступа у настави страних језика 
заснива се на настојањима да се доследно спроводе 
и примењују следећи ставови:  
 циљни језик употребљава се у учионици у 

добро осмишљеним контекстима од интереса 
за ученике;  

 говор наставника прилагођен је узрасту и 
знањима ученика;  

 ученици у почетку већином слушају и реагују а 
тек потом почињу и да говоре;  

 битно је значење језичке поруке, а не 
граматичка прецизност исказа;  

 знања ученика мере се јасно одређеним 
релативним критеријумима тачности и зато 
узор није изворни говорник; 

 са циљем да унапреди квалитет и количину 
језичког материјала, настава се заснива и на 
социјалној интеракцији (рад у учионици 
спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за 
информацијама и мање или више сложеним 
задацима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем). 

 Комуникативно-интерактивни приступ у 
настави страних језика укључује и следеће:  
 усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину;  
 поимање наставног програма као динамичне, 

заједнички припремљене и прилагођене листе 
задатака и активности;  

 наставник је ту да омогући приступ и 
прихватање нових идеја  

 ученици се третирају као одговорни, креативни, 
активни учесници у друштвеном чину;  

 уџбеници постају извори активности;  
 учионица постаје простор који је могуће 

прилагођавати потребама наставе из дана у 
дан.  

 

Технике (активности)  
 
 Слушање и реаговање на команде наставника 

или са траке (углавном физичке активности: 
устани, седи, ходај, скочи, играј, али и 
активности у вези са радом у учионици: цртај, 
сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.)  

 Рад у паровима, малим и великим групама 
(мини-дијалози, игра по улогама итд.)  

 Мануалне активности (сецкање, бојење, 
прављење предмета од глинамола или сланог 
теста; израда постера за учионицу или 
родитеље и сл.)  

 Вежбе слушања (према упутствима наставника 
или са траке повезати појмове у вежбанки, 
додати делове слике који недостају, и сл.)  

 Игре  
 Певање у групи  
 Класирање и упоређивање (по количини, 

облику, боји, годишњим добима, волим/не 
волим, компарације...)  

 Погађање предмета или лица 
 Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. 

договори и мини-пројекти  
 Игра по улогама (симулација)  
 Цртање по диктату  
 "Превођење" исказа у гест и геста у исказ  
 Повезивање звучног материјала са 

илустрацијом  
 Заједничко прављење илустрованих материјала 

(албум фотографија одељења са излета или 
прослава, извештај/план недељних активности 
са излета или дружења и слично)  

- Разумевање писаног језика:  
а) препознавање везе између слова и гласова  
б) повезивање речи и слике  
в) одговарање на једноставна питања у вези са 
текстом  
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби  
- Писмено изражавање:  
а) повезивање гласова и слова  
б) замењивање речи цртежом или сликом  
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање 
низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене 
речи, и слично)  
г) повезивање речи и кратких реченица са сликама

 


