
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  -ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

Циљ
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 
комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. 
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 
према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање 
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања 
из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других 
земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на 
вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 
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.
Разред:Шести
Годишњи фонд часова: 72

Исходи
По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да:

Област/ Тeма Садржаји

– разуме једноставније текстове који се односе 
на поздрављање, пред-
стављање и тражење/давање информација 
личне природе;
– поздрави и отпоздрави, представи себе и 
другог користећи једно-
ставнија језичка средства;
– размени једноставније информације личне 
природе;
– у неколико везаних исказа саопшти 
информације о себи и другима;
– разуме једноставније текстове који се односе 
на опис особа, биљака,
животиња, предмета, места, појaва, радњи, 
стања и збивања;

ПОЗДРАВЉАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ
И ДРУГИХ И ТРАЖЕЊЕ/

ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ

И ДРУГИМА
.

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова 
који се односе на
поздрављање и представљање (дијалози, 
наративни текстови, формулари и сл.); 
реаговање на усмени или писани импулс 
саговорника(наставника, вршњака и сл.) и 
иницирање комуникације; усмено и
писaно давање информација о себи и 
тражење и давање информација
о другима.

Садржаји
What’s your first/last name/surname?



– опише и упореди жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и
збивања користећи једноставнија језичка 
средства;
– разуме једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке актив-
ности и одговори на њих уз одговарајуће 
образложење;
– упути предлоге, савете и позиве на 
заједничке активности користећи
ситуационо прикладне комуникационе моделе;
– затражи и пружи додатне информације у вези 
са предлозима, савети-
ма и позивима на заједничке активности;
– разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 
на њих;
– упути уобичајене молбе и захтеве;
– честита, захвали се и извини се користећи 
једноставнија језичка
средства;
– разуме и следи једноставнија упутства у вези 
с уобичајеним ситуа-
цијама из свакодневног живота;
– пружи једноставнија упутства у вези с 
уобичајеним ситуацијама из
свакодневног живота;
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују радње и ситуације
у садашњости;
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују способности иумећа;
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у
низу које се односе на радње у садашњости;
– опише радње, способности и умећа 
користећи неколико везаних
исказа;
– разуме једноставније текстове у којима се 
описују искуства, догађаји
и способности у прошлости;
– размени појединачне информације и/или 
неколико информација у

Jack, this is Andrew. He’s the new boy in our 
class. Hi Andrew. Nice to meet you. I’m glad to 
meet you too. What’s your nickname? It’s
Andy. Where do you live? I live in Sunny Street. 
How do you go to school? I walk there/take the 
bus…
What does your father do? He’s a science 
teacher. Have you got/Do you have any brothers 
or sisters? No, I’m an only child, but my mum’s
got two sisters, Sophia and Lily. Aunt Lily is the 
eldest. She says I am her favourite nephew.
This is my cousin, Bob. Where does he come 
from? He lives in Brisbane now, but he was 
born in London. Where were you born? When 
did
you move there? We moved there when I was 
four.
Where were you living when you started school?
Who do you usually go out with? How long have 
you known Susan? For one year. Since last 
year.
The Present Simple Tense за изражавање 
сталних и уобичајених радњи.
The Past Simple Tense глагола to be и осталих 
глагола (правилних и неправилних).
The Past Continuous Tense.
The Present Perfect Tense учесталијих глагола 
(правилних и неправилних).
Питања са Who/What/Where/When/Why…
Питања са препозиционим глаголима.
Употреба и изостављање чланова при 
ближем одређивању лица, у фиксним 
изразима (go to school/by car/on foot...), са 
основним
географским појмовима (називима улица, 
градова, држава...)
(Интер)културни садржаји: устаљена 
правила учтивe комуникације; имена и 
надимци; родбина, породични односи и 
родбинске
везе; већи градови у земљама циљне културе.



низу о искуствима, догађајима и 
способностима у прошлости;
– опише у неколико краћих, везаних исказа 
искуства, догађај из
прошлости;
– опише неки историјски догађај, историјску 
личност и сл.
– разуме једноставније исказе који се односе 
на одлуке, обећања,
планове, намере и предвиђања и реагује на 
њих;
– размени једноставније исказе у вези са 
обећањима, одлукама, плано-
вима, намерама и предвиђањима;
– саопшти шта он/она или неко други планира, 
намерава, предвиђа;
– разуме уобичајене изразе у вези са жељама, 
интересовањима, потре-
бама, осетима и осећањима и реагује на њих;
– изрази жеље, интересовања, потребе, осете и 
осећања једноставни-
јим језичким средствима;
– разуме једноставнија питања која се односе 
на оријентацију/положај
предмета и бића у простору и правац кретања 
и одговори на њих;
– затражи и разуме обавештења о 
оријентацији/положају предмета и бића у 
простору и правцу кретања;
– опише правац кретања и просторне односе 
једноставним, везаним
исказима;
– разуме једноставније забране, правила 
понашања, своје и туђе обаве-
зе и реагује на њих;
– размени једноставније информације које се 
односе на забране и
правила понашања у школи и на јавном месту, 
као и на своје и туђе
обавезе;
– саопшти правила понашања, забране и листу 
својих и туђих обавеза

ОПИСИВАЊЕ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА,

ПОЈАВА, РАДЊИ, СТАЊА
И ЗБИВАЊА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова 
који се односе на опис
бића, предмета, места, појава, радњи, стања и 
збивања; усмено и
писано описивање/поређење бића, предмета, 
појава и места.

Садржаји
What does Emma look like? She looks gorgeous. 
She’s the prettiest girl in our class.
What’s he like? He’s smart and hard-working.
Noah doesn’t care about anyone. He’s is selfish. 
My friend is sporty and good-looking, but he is 
very shy.
Her clothes are cool!
Samuel is as tall as his brother/not as(so) tall as 
his father.
This laptop is less expensive than that one. It’s 
the least expensive laptop in the shop.
Jacob’s room is usually tidy, but Michael’s is 
often untidy/messy. You can find his clothes 
everywhere.
Why is he exhausted? Because the trip was 
exhausting.
The party was really exciting. Everybody was 
excited.
She looks really unhappy.
How does he swim? He swims well.
We worked hard. He was running fast.
It is raining heavily.
Are they listening carefully?
Ten minutes from here is the biggest wheel of its 
kind in the world – the London Eye.
The buildings are amazing /fantastic.
That’s the cafe where my sister works.
Is that the message which/that Tom sent?
There’s somebody/nobody/no one in the street.
There was nothing strange in his voice. 
Everything was OK.
This chair’s uncomfortable. That’s impossible!



The Present Simple Tense и The Present 
Continuous Tense за изражавање појава, 
радњи, стања и збивања у садашњости, The 
Past
Simple Тense и The Past Continuous Tense за 
изражавање појава, радњи, стања и збивања 
у прошлости.
Поређење придева по једнакости as…as, not 
so/as…as.
Поређење придева са less и the least.
Придеви са наставцима –ed и –ing.
Творба и употреба прилога за начин 
(beautifully, quickly, happily, well, bаdly, fast, 
hard...)
Употреба одређеног члана уз суперлатив 
придева.
Употреба/изостављање одређеног члана уз 
називе места. (споменици, музеји, улице, 
паркови…).
Релативне заменице who, which, that, whose, 
where...
Неодређене заменице (somebody, something, 
anybody, anything, nobody, no one, nothing, 
everything…).
Питања са What…like, How, Why…
Негативни префикси un-, im-...
(Интер)културни садржаји: особености 
наше земље и земаља говорног подручја 
циљног језика (знаменитости, географске
карактеристике.)

користећи одговарајућа језичка средства;
– разуме једноставније изразе који се односе 
на поседовање и припад-
ност;
– формулише једноставније исказе који се 
односе на поседовање и припадност; 
– пита и каже шта неко има/нема и чије је 
нешто;
– разуме једноставније исказе који се односе 
на изражавање допадања
и недопадања и реагује на њих;
– изрази допадање и недопадање уз 
једноставно образложење;
– разуме једноставније исказе којима се тражи 
мишљење и реагује на
њих;
– изражава мишљење, слагање/неслагање и 
даје кратко образложење;
– разуме једноставније изразе који се односе 
на количину и цену;
– пита и саопшти колико нечега има/нема, 
користећи једноставнија
језичка средства;
– пита/каже/израчуна колико нешто кошта.

ИЗНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
И САВЕТА, УПУЋИВАЊЕ

ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ И

РЕАГОВАЊЕ НА ЊИХ

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставниjих текстова 
који садрже предлоге;
усмено и писано преговарање и договарање 
око предлога и учешћа
у заједничкој активности; писање позивнице 
за прославу/журку илиимејла/СМС-а којим 
се уговара заједничка активност; 
прихватање/одбијање предлога, усмено или 



писано, уз поштовање основних 
нормиучтивости и давање одговарајућег 
оправдања/ изговора.

Садржаји
I’m going to the swimming pool. Would you like 
to come? Yes, please. I like swimming.
Would you like a cup of tea? No, thank 
you/thanks.
What are you doing next weekend? Do you want 
to come to my party? Yes, I’d love to. When is 
it? At 7.30 on Saturday.
Do you fancy/How about a game of tennis this 
afternoon? Sorry. I can’t. I’ve got a dance class.
Shall we go to the sports centre today? Good 
idea. See you there at 6.00 pm. That’s no good 
for me. What about 5.30? Yes, sure. How
about trying my new computer game this 
morning? I’m afraid I can’t. I’m looking after 
my little sister.
Why don’t we go to the park?
Let’s get out of here. That sounds good. The 
music is too loud.
We could/ may/might stay here and watch 
DVDs. That’s boring.
If it is cold, put on your jacket. If you hurry, you 
won’t miss the bus.
If you don’t feel well, you should see a doctor.
I’ve got the flu. You must stay in bed and drink 
lots of hot drinks.
If you don’t stay up late, you won’t feеl tired.
You shouldn’t eat too much chocolate.
Don’t give your real name on the Internet.
The Present Continuous Tense за унапред 
договорене радње.
Заповедни начин.
Изрази: How about…? What about…? Why 
don’t we…? Would you like…? Do you want…? 
Shall we…? Let’s...
Модални глаголи за изражавање предлога – 
can/could/may/might.
Модални глаголи should за давање савета.
Први кондиционал.



(Интер)културни садржаји: прикладно 
упућивање предлога, савета и позива и 
реаговање на предлоге, савете и позиве.

ИЗРАЖАВАЊЕ
МОЛБИ, ЗАХТЕВА,

ОБАВЕШТЕЊА,
ИЗВИЊЕЊА,

ЧЕСТИТАЊА И
ЗАХВАЛНОСТИ

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих исказа 
којима се нешто честита,
тражи/нуди помоћ, услуга, обавештње или се 
изражава извињење,
захвалност; усмено и писано честитање, 
тражење и давање обавештења, упућивање 
молбе за помоћ/услугу и реаговање на њу, 
изражавањеизвињења и захвалности.

Садржаји
Can/Could you help me with these bags, please? 
They’re too heavy.
Could I have a glass of water, please?
Could I see your exercise book, please? Yes, just 
a minute. Oh, no. I can’t find it.
May I see your tickets, please? Here you are, 
sir. Thank you.
Will you open the door for me? Sure.
I’m so sorry for… It’s all my fault. Sorry, it was 
an accident. I didn’t mean to (break your 
skateboard). That’s all right/OK. Never mind. It
doesn’t matter.
Thank you for (your help). Thank you from the 
bottom of my heart. That’s very kind of you.
That means a lot to me. Don’t mention it. It’s 
nothing. You’re welcome.
Well done. Congratulations! Happy (festival).
When does the train for Glasgow leave? It 
leaves at 7.38. School starts at 8.45.
Which book do you want? The red one. Can I 
try on those trousers, please? Which ones? The 
blue ones.
Модални глаголи за изражавање молбе и 
захтева – can/could/may.
Would you like…?



Will за изражавање молби.
The Present Simple Tense за изражавање 
утврђених програма, реда вожње, распореда 
и сл.
Заменице one, ones.
(Интер)културни садржаји: правила учтиве 
комуникације, значајни празници и догађаји, 
честитања.

РАЗУМЕВАЊЕ И
ДАВАЊЕ УПУТСТАВА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање текстова који садрже 
једноставнија упутства (нпр.
за израду задатака, пројеката и сл.) с 
визуелном подршком и без ње;
усмено и писано давање упутстава.

Садржаји
Read the explanation and circle the correct 
words.
State your problem and describe how you feel 
about it.
Use the expressions below.
Make a project about an important city in your 
town. Make a map and label the important 
places.
To end the call, tap the „end call” button 
(typically a red button on the left side of your 
cell phone) or close your phone.
Do not touch the adapter with wet hands.
Заповедни начин.
(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
САДАШЊОСТИ

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање описа и размењивање 
исказа у вези са сталним,
уобичајеним и тренутним 
догађајима/активностима и способности-
ма; усмено и писано описивање сталних, 
уобичајених и тренутних



догађаја/активности и способности.
Садржаји

She rarely takes the bus to school.
They usually play games in their free time.
Does James play any musical instruments? Yes, 
he does. No, he doesn’t.
How many languages do you speak? What time 
do you usually wake up on school days?
My sister doesn’t eat fish.
Water freezes at zero degrees Celsius. If /When 
you heat ice, it melts. What are you looking for? 
I am looking for my glasses. I can’t find
them.
Shhh! I am trying to concentrate. What are you 
thinking about? Who are you talking to?
Sorry, she can’t come to the phone right now. 
She’s having a shower. She is studying French 
in Paris.
We are very busy these days. We are decorating 
the school hall. Look! It’s raining. It doesn’t 
usually rain here in summer. Does it rain a lot
in your hometown?
We normally grow vegetables, but this year we 
aren’t growing any.
I can’t see anybody/anyone.
How long has he played the guitar? For five 
years./Since last summer.
The Present Simple Tense за изражавање 
сталних и уобичајених радњи.
The Present Continuous Tense за изражавање 
тренутних и привремених радњи.
Разлике у употреби глаголских облика The 
Present Simple Tense и The Present Continuous 
Tense.
The Present Perfect Simple Tense за 
изражавање радњи које су почеле у 
прошлости и још увек трају.
Нулти кондиционал.
Питања са препозиционим глаголима.
Модални глагол can за изражавање 
способности.
(Интер)културни садржаји: породични 



живот; живот у школи – наставне и 
ваннаставне активности; распусти и 
путовања.

ОПИСИВАЊЕ РАДЊИ У
ПРОШЛОСТИ

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање описа и усмено и писано 
размењивање иказа у
вези са искуствима, 
догађајима/активностима и способностима у 
прошлости; усмено и писано описивање 
искустава, догађаја/активности
и способности у прошлости; израда и 
презентација
пројеката о историјским догађајима, 
личностима и сл

Садржаји
When did Columbus discover America? Who 
invented the telephone? People lived in caves a 
long time ago.
We saw a good film last week.
She used to wear glasses.
Did he use to drink tea every morning? No, he 
didn’t. What did you do when you heard the 
noise? First, I called the police.
What were you doing when you heard the noise? 
I was watching TV.
At ten o’clock yesterday morning, I was cycling 
to school. I fell off my bike and hurt my knee. I 
couldn’t stand up. Was there anyone to
help? No, there wasn’t.
I was walking down the lane when I saw a 
beautiful lady.
She was wearing a red dress and a big red hat.
While I was sleeping, my brother was helping 
our father in the garden.
She was sleeping when we came in.
As soon as I saw them, I started to run.
They have finished their project. They finished it 
yesterday.



Who did you get the letter from?
Have you ever been to London? Yes, I have. I 
was there last year./ No, I haven’t. I have never 
been to London.
He has just arrived.
I’ve already learnt to use that program.
Have they arrived yet?
They haven’t finished their dinner yet.
The Past Simple Tense правилних и 
неправилних глагола, све употребе.
The Past Continuous Tense, све употребе
Used to.
Контрастирање употребе и значења 
глаголских облика The Past Simple Tense и 
The Past Continuous Tense.
The Present Perfect Simple Tense за 
изражавање искустава и радњи у неодређеној 
прошлости и са ever, never, just, аlready, yet…
Контрастирање употребе и значења 
глаголских облика The Past Simple Tense и 
The Present Perfect Simple Tense.
Модални глагол could за изражавање 
способности у прошлости
Linking words and phrases (first, then, next, as 
soon as, after that, finally...).
Питања са Who/What/Where/When/Why…
Питања са препозиционим глаголима.
(Интер)културни садржаји: историсјки 
догађаји, епохална открића; важније 
личности из прошлости

ОПИСИВАЊЕ БУДУЋИХ
РАДЊИ (ПЛАНОВА,

НАМЕРА, ПРЕДВИЂАЊА)

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање краћих текстова у вези са 
одлукама, плановима,
намерама и предвиђањима; усмено и писано 
договарање/извештавање
о одлукама, плановима, намерама и 
предвиђањима.

Садржаји



When I grow up, I would like/I’m going to be a 
web designer. What about you? I really want to 
be a programmer.
I can’t find my keys anywhere. I’ll/I will help 
you look for them. I’ll take it, please. I’ll leave 
it, thanks.
I promise I won’t be late.
I believe he will be a great pianist. I don’t think 
he will make it.
It will be rainy tomorrow.
Why are you putting on your coat? I’m going to 
take my dog for a walk.
It’s my birthday next Saturday. I’m going to 
have a big party.
Look at those cars! They’re going to crash!
What are you doing tonight? We’re playing 
football with friends.
Would like + именица/инфинитив глагола.
Stative verbs (want, promise, believe, think...)
The Future Simple Tense за изражавање 
одлука донетих у тренутку говора, обећања и 
предвиђања на основу знања, искуства и
веровања.
Going to за изражавање планова, намера и 
предвиђања на основу чулних опажања.
The Present Continuous Tense за изражавање 
унапред договорених/испланираних радњи.
(Интер)културни садржаји: правила 
учтивости у складу са степеном 
формалности и ситуацијом.

ИЗРИЦАЊЕ ДОЗВОЛА,
ЗАБРАНА, ПРАВИЛА

ПОНАШАЊА И
ОБАВЕЗА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих исказа у 
вези са забранама, прави-
лима понашања и обавезама; постављање 
питања у вези са забранама, правилима 
понашања и обавезама и одговарање на њих; 
усмено иписано саопштавање забрана, 
правила понашања и обавеза.

Садржаји
Don’t throw litter around. Save energy. Turn off 



lights when not in use.
You can/can’t sit here. The seat is/isn’t free.
Can I use your mobile phone? Sure.
You mustn’t use calculators during the exam.
Students must turn off their phones in the 
classroom.
Do you have to wear a uniform at your school?
John can’t come because he has to work.
I must get up early tomorrow morning.
I don’t have to take my dog for a walk every 
day/tomorrow.
My parents let me go out at weekends.
They won’t let us feed the animals.
Our head teacher made us clean our classroom 
last Friday.
John couldn’t come because he had to work.
He didn’t have to come early yesterday.
You should slow down, you shouldn’t run down 
the corridor.
Заповедни начин.
Модални глаголи за изражавање дозволе, 
забране, правила понашања и 
присуство/одсуство обавезе – can/can’t, 
must/mustn’t, have
to/don’t/doesn’t have to, had to/didn’t have to, 
shoud/shouldn’t.
Let/Make + инфинитивна основа глагола.
(Интер)културни садржаји: понашање на 
јавним местима; значење знакова и симбола.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова с 
исказима у којима сеговори шта неко 
има/нема или чије је нешто; постављање 
питања увези са припадањем и одговарање 
на њих.

Садржаји
Is this your dog? No, it’s Steve’s dog. Whose 
house is this? It’s Jane and Sally’s house.
They’re Jane’s and Sally’s bags. These are the 
children’s toys. That’s my parents’ car.



This is my blanket. This blanket is mine.
This isn’t your card. It’s hers.
I’ve got/I have a ruler. Have you got/Do you 
have a pen? Sally hasn’t got /doesn’t have an 
umbrella.
Саксонски генитив са именицом у једнини и 
множини (правилна и неправилна множина) 
– my friend’s/ friends’/ children’s books.
Присвојне заменице mine, yours…
Питања са Whose.
(Интер)културни садржаји: породица и 
пријатељи; однос према својој и туђој 
имовини.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА И
НЕДОПАДАЊА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова 
који се односе на изра-
жавање допадања/неподања; усмено и 
писано изражавање допадања/
недопадања.

Садржаји
I love working with people. I don’t like skiing. 
I’m bad at it. What do/don’t you like doing?
Peter hates watching horror films. He enjoys 
playing video games. I can’t/couldn’t stand the 
heat.
My favourite sport is tennis. What’s your 
favourite sport?
What are your hobbies and interests?
Fifteen out of thirty people like tennis – eight 
boys and seven girls.
Придевско-предлошке фразе – interested in, 
good/bad at, crazy about…
Глаголи like/love/hate/enjoy/can’t stand + 
глаголска именица
Питања са What, Who, Why …
(Интер)културни садржаји: уметност, 
књижевност за младе, стрип, музика, филм.



ИЗРАЖАВАЊЕ
МИШЉЕЊА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова 
у вези са тражењем ми-
шљења и изражавањем слагања/неслагања; 
усмено и писано тражење
мишљења и изражавање слагања и 
неслагања.

Садржаји
Tea is better than coffee. Of course. That’s true. 
You are right.
The food was great! I disagree/don’t agree with 
you. It was awful.
I think we should help him. Yes, I agree with 
you. He always helps his friends.
I enjoy skiing. Me too.
I don’t think he will win the race. Well, I do. No 
chance! I don’t believe it! That’s right! That’s 
wrong!
Stative verbs (think, like, agree, believe…)
Питања са What, Why, How …
(Интер)културни садржаји: поштовање 
основних норми учтивости у комуникацији 
са вршњацима и одраслима.

ИЗРАЖАВАЊЕ
КОЛИЧИНЕ, БРОЈЕВА И

ЦЕНА

Језичке активности у комуникативним 
ситуацијама

Слушање и читање једноставнијих текстова 
који говоре о количини и
цени; постављање питања у вези с 
количином и ценом и одговарање
на њих, усмено и писано; слушање и читање 
текстова на теме поруџбине у ресторану, 
куповине, играње улога (у ресторану, у 
продавници,
у кухињи …); записивање и рачунање цена.

Садржаји
How many people are there (in the park)? There 
are two men/women and three children (in the 
park).
How much fruit do we have? There isn’t much 



fruit in the bowl. There aren’t many books on 
the shelves.
A lot of/Lots of people went to the match.
A lot of/Lots of snow falls in winter.
There were loads of apples on the table.
There is a little lemonade in the bottle. There 
are a few apples. How much is this? It’s € 2,365 
(two thousand, three hundred and sixty-five
euros). That’s £ 245 (two hundred and forty-five 
pounds)/ $300 (three hundred dollars).
In my school, 60% of children eat junk food.
Основни бројеви преко 1000.
Правилна множина именица.
Множина именица које се завршавају на -y, -
f/fe: strawberries, shelves, knives...
Множина именица које се завршавају на –o: 
kilos, potatoes…
Синкретизам једнине и множине: sheep, 
fish...
Најчешћи облици неправилне множине (men, 
women, children, people, feet, teeth, mice....).
Бројиве и небројиве именице – pounds, 
money...
Квантификатори – much, many, a lot of, lots 
of, loads of, a few, a little.
Питања са How much/many.
(Интер)културни садржаји: друштвено 
окружење; валутe циљних култура.



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

ТЕМА/ОБЛАСТ НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj...)
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованих материjала

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ;
ДАВАЊЕ И И ТРАЖЕЊЕ

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА О 
ДРУГИМА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj...
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
и сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованих материjала  

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 



УПУТСТАВА И
НАЛОГА

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 
отвори/затвори свеску, итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ

АКТИВНОСТИ

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 
отвори/затвори свеску, итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање).  
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованих материjала.

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 
отвори/затвори свеску, итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 



Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

ЧЕСТИТАЊЕ

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: нацртаj, исеци, 
обоj,итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
и сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И ПОЈАВА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са ра-дом у учионици: нацртаj, исеци, 
обоj,итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
и сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе, 
jачање мотивациjе, увође-ње нове jезичке грађе или пак утврђивање
Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не волим, 
компарациjе...). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованих материјала. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,
ОСЕТАИ ОСЕЋАЊА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj, 
отвори/затвори свеску, итд.) 



Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 
концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У
ПРОСТОРУ

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обој..) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологиjу 
и
сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 
концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 
Класирање и упоређивање 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованихматериjала. 

ИЗРАЖАВАЊЕ
ПРИПАДАЊА/

НЕПРИПАДАЊА И
ПОСЕДОВАЊА/

НЕПОСЕДОВАЊА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обој...) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и 
концентрациjе,jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 



Заjедничко прављење илустрованих материjала.

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА/

НЕДОПАДАЊА

Током часа препоручуjе се динамично смењивање техника/активности коjе не би требало да 
траjудуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном jезику или са аудио-записа (слушаj, 
повежи, одреди, пронађи), али и активности у вези са радом у учионици: нацртаj, исеци, обоj...) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-диjалози, игра по улогама, симулациjе итд.) 
Мануелне активности (израда паноа, пре-зентациjа, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати поjмове, додати 
делове слике, допунити информациjе, селектовати тачне и нетач-не исказе, утврдити хронологиjу 
исл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развиjање пажње и концентрациjе,
jачање мотивациjе, увођење нове jезичке грађе или пак утврђивање). 
Класирање и упоређивање (по количини, облику, боjи, годишњим добима, волим/не 
волим,компарациjе...). 
Решавање „текућих проблема” у разреду, тj. договори и мини-проjекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заjедничко прављење илустрованих материjала. 

Начин остваривања програма:
Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да разуме и продукује. Структуриран је тако да наставника 
постепено води од исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких активности и садржаја у комуникативним 
функцијама. Применом оваквог приступа у настави страних језика, ученик се оспособљава да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у 
приватном, јавном или образовном домену. Овај приступ подразумевауважавање следећих ставова:

- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе
- битно је значење језичке поруке
- и у шестом разреду очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник;
- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање 

се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину
- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала,настава се заснива и на социјалној интеракцији;рад у учионици и ван ње спроводи се 

путем групног или индивидуалног решавања проблема,потрагом за информацијама из различитих извора(интернет,одговарајући 
часописи,проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 
одређеним контекстом,поступком и циљем;

- и у шестом разреду наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 



- сви граматички садржаји уводе се без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се 
евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

-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 и морају бити праћени употребом аутентичних материјала;
      - учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 
       - за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

РЕ
Д

Н
И

 Б
РО

Ј

ОБЛАСТ/
ТЕМА

Међупредметне
компетенције

Стандарди
(чијем ће се 

oстваривању
посветити посебна 

пажња у датом 
разреду)

1. MY  LIFE Естетичка компетенција ,Сарадња, 
Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву ,Компетенција за учење

ПСТ.1.1.9. 
ПСТ. 1.1.16.
ПСТ.1.1.18. 
ПСТ. 1.1.23 
ПСТ.1.2.2.
ПСТ.1.3.1.
ПСТ.2.1.8. 
ПСТ.2.1.15.
ПСТ.2.1.22. 
ПСТ.2.1.25.
ПСТ.2.1.26. 
ПСТ.2.2.3. 



ПСТ.3.1.3. 
ПСТ. 3.1.10.
ПСТ. 3.1.21. 
ПСТ.3.1.24.
ПСТ.3.1.29. 
ПСТ.3.1.30.
ПСТ.3.2.4. 
ПСТ.3.3.1. 

2. THE FUTURE Комуникација,Рад са  подацима и 
информацијама,Одговоран однос према 
околини, Компетенција за учење

ПСТ. 1.1.4. 
ПСТ.1.1.9. 
ПСТ.1.1.20. 
ПСТ. 1.1.23 
ПСТ.1.2.2. 
ПСТ.2.1.8. 
ПСТ.2.1.12. 
ПСТ.2.1.15. 
ПСТ.2.1.22. 
ПСТ.2.1.25. 
ПСТ.2.1.26. 
ПСТ.3.1.3. 
ПСТ. 3.1.10. 
ПСТ. 3.1.21. 
ПСТ.3.1.26. 
ПСТ.3.1.29.
ПСТ.3.1.30. 

3. TIMES AND 
PLACES: 
CITIES

Дигитална 
компетенција,Комуникација,Одговорно 
учешће у демократском друшву, 
Сарадња,Компетенција за учење,

ПСТ. 1.1.4. 
ПСТ.1.1.9. 
ПСТ.1.1.20. 
ПСТ. 1.1.23.
ПСТ.1.2.2. 
ПСТ.1.2.4. 
ПСТ.1.3.1.
ПСТ.2.1.8. 
ПСТ.2.1.12. 



 Предузимљивост и оријентација ка 
предузетништву,Сарадња, Дигитална 
компетенција, Компетенција за учење

ПСТ.2.1.14. 
ПСТ.2.1.15. 
ПСТ.2.1.23. 
ПСТ.2.1.25. 
ПСТ.2.1.26.
ПСТ.2.2.3. 
ПСТ.2.3.1.  
ПСТ.3.1.3.
ПСТ. 3.1.10. 
ПСТ. 3.1.21. 
ПСТ.3.1.26. 
ПСТ.3.1.27. 
ПСТ.3.1.29.
ПСТ.3.1.30. 
ПСТ.3.2.4. 

4.

EXPERIENCES
; WHAT’S 
UP? Комуникација,Одговорно учешће у 

демократском друштву,

Дигитална компетенција,Компетенција 
за учење

Одговоран однос према здрављу,
Сарадња,Одговоран однос према 
околини,Естетичка компетенција, 
Компетенција за учење

ПСТ. 1.1.4. 
ПСТ.1.1.9. 
ПСТ.1.1.20.
ПСТ. 1.1.23 
ПСТ.1.2.2. 
ПСТ.1.2.4.
ПСТ.1.3.1. 
ПСТ.1.3.2.
ПСТ.2.1.8. 
ПСТ.2.1.12. 
ПСТ.2.1.14. 
ПСТ.2.1.15. 
ПСТ.2.1.18. 
ПСТ.2.1.25. 
ПСТ.2.1.26. 
ПСТ.2.2.3. 



Предметни наставници:Душица Јеремић-Гардић,Лидија Тодорић,Маријана Каргановић,Зорица Јевтић

ПСТ.2.3.1. 
ПСТ.2.3.6. 
ПСТ.3.1.3. 
ПСТ. 3.1.10. 
ПСТ. 3.1.21. 
ПСТ.3.1.22. 
ПСТ.3.1.26. 
ПСТ.3.1.27. 
ПСТ.3.1.29.
ПСТ.3.1.30. 
ПСТ.3.2.4. 



Исходи воде ка следећим стандардима:  
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и спором говору.
ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације и непосредно окружење.
ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства.
ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате / блиске теме.
ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим / блиским темама (нпр. личне и породичне ствари, непосредно 
окружење) уколико се говори споро и разговетно.
ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.)
ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне елементе.
ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске 
прогнозе и сл.) уз одговарајуће илустративне елементе.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, 
добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се 
тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.)
ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени 
предмет, користећи кратке једноставне исказе.
ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности користећи 
најједноставнија језичка средства.
ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, 
другови) и одговара на слична питања саговорника.
ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања користећи 
једноставна језичка средства.
ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.
ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.
ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима.
ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр.СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се захваљује, извињава или 
нешто честита.



ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе 
(плаката, транспарената, јеловника...)
ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.
ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 
(нарочито упитну).
ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.
ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара 
језичких средстава.
ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне 
податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација 
циљних култура за које показује интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2–3) саопштења, упутстава, молби који се односе на његове потребе и интересовања.
ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника о блиским и познатим темама, уколико 
се говори разговетно и умереним темпом.
ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о познатим и 
узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања.
ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним 
темама, уколико се говори споро и разговетно.
ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова из савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама.
ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2–3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. оријентација у простору, употреба уређаја 
и апарата, правила игре и сл.), праћена визуелним елементима.
ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или 
других писаних медија, о познатим и узрасно адекватним темама.
ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима.



ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике.
ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично 
значење.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.
ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, тражи одређени предмет, објашњење, услугу, 
повезујући неколико краћих исказа у смислену целину
ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи 
једноставна језичка средства.
ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2–3 повезана питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, 
жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање.
ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко објашњење.
ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама.
ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве.
ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним средствима.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, обавештења или податке о себи и другима.
ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о активностима или 
одговара на питања.
ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу.
ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова 
опште информативне природе.
ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.
ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.
ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, број 
линије у градском саобраћају, цену).
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација, 
дужина).
ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних правила.
ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције.
ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности 
и потреба.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).
ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/неприкладно у контексту циљних култура.



ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.
ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.
ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни 
језик.
ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.
ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које 
показује интересовање.

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд.који се тичу његових потреба и интересовања.
ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника, уколико се говори разговетно 
и умереним темпом.
ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и предавања на 
узрасно адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку.
ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о 
познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које 
слуша/гледа у смисленим целинама.
ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних текстова савремене музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским темама.
ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне 
информације и сл.).
ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са интернета или других писаних медија који су у складу 
са узрастом и интересовањима ученика.
ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе.
ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и конструкција.
ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења.
ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене музике.
ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука.
ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама.
ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, информатора и сл.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из 
прошлости и планове за будућност.
ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на 
неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и 
понављање.
ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан 
начин износи и образлаже своје ставове и мишљење.



ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима.
ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се односе на њу.
ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.
ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким 
средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и природном 
окружењу, аспектима приватног и школског живота).
ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова 
користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику.
ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.
ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему појављују.
ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл.
МЕДИЈАЦИЈА
ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту 
и интересовањима.
ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова 
(новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.
ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама 
и познатим темама.
ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл.добијене од трећег лица.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-
интонацијских правила или уз мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти.
ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не ремете разумевање датог записа; познаје и примењује 
фреквентна правописна правила.
ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине 
творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.
ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата 
постојање разлика.
ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика; 
примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).
ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.
ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и 
разумевању.
ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.



ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.
ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама 
екосистема.
ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.
ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које 
доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.

Кључни појмови:

Кључни појмови: култура, правопис, лексика, семантика, граматика, изговор,  јачање вербалног самопоуздања, развијање пажње и 
концентрације, слушање, читање и разумевање прочитаног текста, писање, фразе, књижевна дела и часописи (библиотека Школе), 
мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.).

Процена и провера постигнућа ученика: Посматрање и праћење, усмена провера кроз играње улога у паровима, симулације у паровима и 
групама, задаци у радној свесци, тестови слушања, различите технике формативног оцењивања.

НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

Уколико у разреду буде ученика којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитата, каснијег укључивања у 
школовање, недовољног познавања језика или других разлога потребна додатна подршка, урадиће се индивидуални образовни план и тај 
анекс ће бити прикључен Школском програму.



Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА:
ДОПУНСКА  НАСТАВА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Наставна  тема Број
часова

Активности наставника 
у образовно-васпитном 
раду

Активности ученика 
у образовно-
васпитном раду

Облици 
извођења

Исходи
Ученици ће моћи да:

1. My life

7

-подстиче правилно изражавање 
и писање
-иницира комуникацију 
-инсистира на правилном 
изговору
-методе рада прилагођава 
карактеристикама и 
способностима ученика

-слушање 
саразумевањем
-читање са 
разумевањем 
прочитаног
-дијалог
-граматичке вежвбе 
(садашња времена)

-индивидуални
-рад у пару
-фронтални

-да говоре о себи – где живе, 
одакле су, шта воле / не воле.
- знају да упуте и одговоре на 
позив
- понављају глаголске облике за 
изражавање садашњости

2. The future

6

-подстиче на усвајање 
знања
-мотивише за рад
-методе рада прилагођава 
карактеристикама и 
способностима ученика

-рад на тексту(читање 
са разумевањем)
-конверзација 
- писана вежбања
-писање по диктату
-разговор о плановим 
за будућност

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

-комуницирају о плановима и 
намерама
- разумеју и одговоре на питања 
из анкете;
-увежбавају глаголске облике за 
изражавање будућности
-читају текст о будућности и 
анкете уз разумевање суштине 
прочитаног

3. Times and places: 
Cities

11

-подстиче на усвајање 
знања
-мотивише за рад
-инсистира на правилном 
изговору
-методе рада прилагођава 
карактеристикама и 
способностима ученика

-слушање аудио 
записа са разумевањем
-богаћење вокабулара 
(повезивање слика и 
текста)
-комуникација
-вежбе правилног 
изговора

-фронтални
-индивидуални
-рад у пару

-разумеју суштину интервјуа који 
слушају
- знају да изразе своје импресије
-увежбавају глаголске облике за 
изражавање прошлости
-читају и преводе илустративни 
текст уз вежбе повезивања слика 
и појмова
-увежбавају вештине говора



4. Experiences; 
What’s up?

12

-подстиче правилно изражавање 
и писање
-иницира комуникацију 
-инсистира на правилном 
изговору
-методе рада прилагођава 
карактеристикама и 
способностима ученика

-рад на вокабулару 
(амбиције)
-диктат вежбе
-граматичке вежбе
(садашњи перфекат)    
-вежбе правилног 
изговора

-фронтални рад
-индивидуални 
рад 
- рад у пару

-комуницирају о правилима 
понашања у школи (увежбавање 
модалних глагола)
- разумеју суштину дијалога о 
здравственим проблемима, стрипа 
о обавезама
-читајутекст ожељама и 
амбицијама
- слушајунаративни аудио запис и 
дијалог о здравственим тегобама 
и саветима и раде задатке провере 
разумевања суштине
-увежбавају садашњи перфекат
-увежбавају вештину говоракроз 
дијалог по моделу

ДОДАТНИ РАД
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик.Ангажоване 
ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко 
такмичење које се организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком 
пољу  делатности које пружа знање енглеског језика.

Наставна  тема  Број
часова

Активности
ученика у
образовно-
васпитном раду

Активности 
наставника у
образовно-                   
васпитном раду

Облици
извођења
програма

Исходи
Ученици ће моћи да

1. Мy life
7

-слушање 
саразумевањем
-читање са 
разумевањем
-дијалог
-израда породичног 
стабла

-подстиче на 
проширивање 
стечених знања
-даје задатке већег 
нивоа тежине
-упућује на нове изв
оре знања

-индивидуални
-рад у пару

- комуницирају о свакодневним 
и тренутним / привременим 
радњама,писмено и усмено;

- опишу догађаје и искуства из 
прошлости, писмено и усмено
- разумеју суштину и детаље 
дескриптивног текста и 
дијалога који читају / слушају;



-конверзација
- писана
вежбања (граматичка)
-богаћење вокабулара

-иницира комуника
цијију

- напишу састав о стварној или 
замишљеној породици
- повезују учење и знање 
енглеског језика са наставним 
садржајима из различитих 
предмета

2. The future
6

-рад на тексту(читање 
са разумевањем)
-конверзација, разговор 
о плановима за 
будућност
- писана вежбања 
(граматичка)
-слушање са 
разумевањем
-богаћење вокабулара
-вежбе писања (диктат)
-вежбе писања састава

-иницира комуника
цију
-постиче самоссталн
ост
-користи нове мето
де рада
-подстиче на 
проширивање 
стечених знања

-индивидуални
- рад у пару

- предвиђајудогађаје у 
будућности и комуницирају о 
одлукама, плановима и 
намерама;
- разумеју суштину и детаље 
приче коју читају и  могу да 
предвиде њен наставак;
- разумеју суштину и детаље 
текста о будућности који 
слушају;
- напишу текст о будућности 
- повезују учење и знање 
енглеског језика са наставним 
садржајима из различитих 
предмета

3. Times and places; 
Cities

11

-читање
-вежбе писања састава
-слушање текста са 
ЦД'а
-богаћење вокабулара
-говорна вежба
-дијалог
-вежбе писања (диктат)

-подстиче на 
проширивање 
стечених знања
-даје задатке већег 
нивоа тежине
-упућује на на нове 
изворе знања

-индивидуални
-рад у пару

-  комуницирају о догађајима из 
прошлости;
-  опишу слику по сећању;
- могу да разговарају о 
природним појавама 
икатастрофама;
- разумеју суштину и детаље 
интервјуа, детективске приче и 
дијалога 
-напишу интервју и текст о 
земљи у којој живе; - могу да 
комуницирају о 
знаменитостима градова и 
места;
- знају да питају и кажу шта се 
даје у биоскопима и 
позориштима;
- користе изразе и речи у 
реалној свакодневној 
комуникацији;



-сажму дужи текст;
-разумеју суштину и детаље 
дијалога 
- напишу план обиласка града
-  повезују учење и знање 
енглеског језика са наставним 
садржајима из различитих 
предмета

4. Experiences;
What’s up?

12

-рад на вокабулару
-читање 
-слушање са 
разумевањем суштине и 
детаља
-говорна вежба
-дијалог
-вежбе писања (диктат)

-подстиче на 
проширивање 
стечених знања
-даје задатке већег 
нивоа тежине
-упућује на на нове 
изворе знања

-индивидуални 
рад 
- рад у пару

- комуницирају о искуствима из 
прошлости, својим амбицијама 
и жељама;
-  разговарају о еколошким 
темама;
- користе изразе и речи у 
реалној свакодневној 
комуникацији;
-опишу славне личности  
усмено и писмено;
-  направе интервју и 
разговарају о безбедности на 
интернету;
- разумеју суштину и детаље 
текста 
- могу да напишу краћи текст о 
својим и туђим искуствима
- могу да кажу како се осећају и 
комуницирају о телу, здрављу, 
здравственим проблемима

Предметни наставници:Душица Јеремић-Гардић,Лидија Тодорић,Маријана Каргановић,Зорица Јевтић


