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Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 
писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 
постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 
ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 
комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

  Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу: 
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, 
- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према 
другим језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 
комуникацији, 
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 



- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој 
и писменој комуникацији споразумева са људима из других земаља, 
- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 
језика који се учи, 
- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на 
вишем нивоу образовања. 
У процесу учења страних језика ученик богати себе и, 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. 

ГЛОБАЛНИ   ПЛАН   НАСТАВНИКА 

Ред. број
наставне 

теме

Н А С Т А В Н A  
Т Е М А  /  

О Б Л А С Т

Број
часова  

по теми
обраду остале типове 

часова

1. STARTER 2 0 2
2. UNIT 1

Everyday life
9 6 3

3 UNIT 2
Travel the world

9 5 4

4 UNIT 3
What’s next?

9 5 4

5 UNIT 4
Can we help?

9 4 5

6 UNIT 5
Breakthroughs

9 5 4

7 UNIT 6
For all tastes

11 5 6

8 ПРВИ ПИСМЕНИ
ЗАДАТАК

3 0 3

9 ДРУГИ ПИСМЕНИ 
ЗАДАТАК

3 0 3

10 ПРОВЕРА ЗНАЊА 4 0 4

УКУПНО 68 30 38

Начин остваривања програма и провере остварености исхода :

 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



  наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке 
прецизности исказа

 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,  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;

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

 језички садржаји се усвајају кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном 
чину; наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја

    
ОБЛАСТ / 
ТЕМА

  
STARTER

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Сарадња; Комуникација; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву; 
Компетенција за учење; 
Дигитална компетенција

СТАНДАРДИ 
ПОСТИГНУЋ
А УЧЕНИКА

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3.1.1.4. 
1.1.5. 1.1.7. 
1.1.8. 1.1.9. 
1.1.10. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.6. 
2.1.8. 3.1.10. 
3.1.11. 3.1.15. 
3.1.16. 3.1.17. 
3.1.18.

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе 
на тему - разумеју једноставније 
текстове у којима се описују 
радње и ситуације у садашњости; 
- разумеју општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на описивање радњи и 
ситуација у садашњости; - 
размене неколико информација у 
низу које се односе на радње и 
ситуације у садашњости; - 
поштују правила учтиве 
комуникације - разумеју 
једноставније текстове који се 
односе на поздрављање, 
представљање и тражење/давање 
информација личне природе; - 
поздраве и отпоздраве, представе 
себе и другог користећи 
једноставнија језичка средства; - 
размене једноставније 



информације личне природе; - у 
неколико везаних исказа саопште 
информације о себи и другима; - 
разумеју једноставније текстове 
који се односе на опис особа, 
биљака, животиња, предмета, 
места, појaва, радњи, стања и 
збивања.

-препознају  и именују  Present 
simple /continuous 

-праве контраст у употреби 
поменутих времена

-лоцирају глаголе стања(stative 
verbs)

 1.Everyday 
life

Сарадња; Комуникација; 
Компетенција за учење; 
Рад са подацима и 
информацијама; 
Решавање проблема; 
Дигитална компетенција

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.2 
1.3.3. 1.3.4. 
1.3.5. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 
2.1.6. 2.1.7. 
2.1.8. 2.1.9. 
2.1.10. 2.1.11. 
2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.18. 

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе на 
тему; - разумеју општи смисао и 
главне информације из текстова 
који се односе на описивање 
искустава, и догађаја у прошлости; 
- размене неколико информација у 
низу о искуствима, и догађајима у 
прошлости; - опишу искуства и 
догађаје из прошлости повезујући 
неколико краћих исказа у 
смислену целину; - разумеју 
једноставније текстове који се 
односе на описивање способности 
у садашњости; - саопште своје и 
туђе способности у садашњости; - 
размене неколико информација о 
способностима у садaшњости; - 
опишу историјски догађај из 
циљне културе; - разумеју општи 
смисао и главне информације из 
текстова који се односе на 
осећања; - размене неколико 



2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 
2.3.2. 2.3.3. 
2.3.4. 2.3.7. 
2.3.8. 3.1.1. 
3.1.2. 3.1.3. 
3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.9. 
3.1.10. 3.1.11. 
3.1.12. 3.1.13. 
3.1.14. 3.1.16. 
3.1.17

повезаних информација у вези са 
осећањима; - искажу и образложе 
осећања.

-иденмтификују past simple/ past 
continuous

- обележе, артикулишу и у 
реченици употребе  past simple/ 
past continuous 

-разјасне и праве контраст у 
употреби past simple/ past 
continuous

-лоцирају и идентификују грађење  
present perfect-a

-конструишу реченице користећи 
present perfect

-рашчлањују и  идентификују 
разлику између present perfect -а и 
past simple tense-a

-демонстрирају и препознају 
употребе  чланова  

-склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 

2.Travel the 
world Дигитална компетенција; 

Решавање проблема; 
Естетичка компетенција; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.15. 
1.1.16. 1.1.17. 
1.1.18. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе на 
тему; - повежу неколико исказа у 
краћи текст којим се описују бића, 
места и предмети и дају 
препоруке; - разумеју општи 
смисао и главне информације из 
текстова који се односе на будуће 
радње и предвиђања; - размене 
неколико исказа у вези са будућим 
радњама и предвиђањима; - 



1.2.4. 1.3.1. 
1.3.2. 2.1.1. 
2.1.2. 2.1.3. 
2.1.4. 2.1.5. 
2.1.6. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 
2.1.12

2.1.13. 2.1.15. 
2.1.17. 2.1.19. 
2.1.20. 2.1.21. 
2.1.22. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 
3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 
3.1.9. 3.1.10

саопште будуће радње и 
предвиђања; - разумеју 
једноставније исказе који се 
односе на изражавање допадања и 
недопадања и реагују на њих;

изразе допадање и недопадање уз 
једноставније образложење; - 
разумеју једноставније исказе 
којима се тражи мишљење и 
реагују на њих; - изражавају 
мишљење, слагање/неслагање и дај 
у кратко образложење .

-препознају и идентификују  
облике за изражавање будућности( 
will +base infinitive, going to, 
present continuous)

-у реченици употребе облике за  
изражавање будућности

-конструишу реченице користећи 
различите облике за изражавање 
будућности 

-лоцирају  условне реченице (First 
conditional)

-конструишу условне 
реченице(First conditional)

склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 

3.What’s 
next? Сарадња; Комуникација;

Дигитална компетенција; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе на 
тему ; - разумеју општи смисао и 
главне информације из текстова 
који се односе на описивање бића, 
предмета и места; - опишу догађаје 



1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.14. 
1.1.17. 1.1.18. 
1.1.20. 1.1.21. 
1.1.22. 1.1.23. 
1.2.1. 1.2.2. 
1.2.3. 1.2.4. 
1.3.1. 1.3.2. 
2.1.1. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 
2.1.8. 2.1.9. 
2.1.10. 2.1.11. 
2.1.12. 2.1.13. 
2.1.14. 2.1.15. 
2.1.16. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 
2.1.22. 2.1.23. 
2.1.24. 2.1.25. 
2.1.26. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 
3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 
3.1.9. 3.1.10.

из прошлости повезујући неколико 
краћих исказа у смислену целину; - 
размене неколико информација у 
низу о карактерист икама бића, 
предмета и места ; - разумеју 
једноставније текстове који се 
односе на опис особа, биљака, 
животиња, предмета, места, појaва, 
радњи, стања и збивања ; - опиш у 
и упоред е жива бића, предмете, 
места, појаве, радње, стања и 
збивања користећи једноставнија 
језичка средства; - разумеју 
једноставније предлоге, савете и 
позиве на заједничке активности и 
одговор е на њих уз одговарајуће 
образложење ; - разумеју 
једноставније текстове који се 
односе на исказивање могућности 
и хипотетичких ситуација; - 
размене неколико информација у 
низу о могућностима и 
хипотетичким ситуацијама .

-лоцирају  условне реченице 
(Second  conditional)

-конструишу условне 
реченице(Second  conditional)

.- у реченици употребе reflexive 
pronouns 

-склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 



4

Can we 
help?

Сарадња; Комуникација; 
Дигитална компетенција; 
Естетичка компетенција

Решавање проблема

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.14. 
1.1.15. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 1.3.1. 
2.1.1. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 
2.3.8. 3.1.1. 
3.1.2. 3.1.3. 
3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8. 3.1.9. 
3.1.10. 3.1.11.

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе на 
тему; - разумеју општи смисао и 
главне информације из текстова 
који се односе на осећања; - 
размене неколико повезаних 
информација у вези са осећањима; 
- искаже и образложе осећања; - 
разумеју једноставније текстове 
који се односе на могућности; - 
размене неколико информација 
које се односе на могућности; - 
разумеју једноставније текстове 
који се односе на способности, 
обавезе, предлоге и савете, и 
реагује на њих; - размене неколико 
информација које се односе на 
способности, обавезе, предлоге и 
савете; - разумеју једноставније 
исказе који се односе на дозволе, 
забране, упозорења, правила 
понашања и обавезе и реагују на 
њих; - размене једноставније 
информације које се односе на 
дозволе, забране, упозорења, 
правила понашања и обавезе код 
куће, у школи и на јавном месту
 Вежбају question forms

Лоцирају и идентификују  gerunds 
и phrasal verbs 

-у реченици употребе gerunds и 
phrasal verbs 

- склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 

5 

Breakthrou

Сарадња; Комуникација;; 
Дигитална компетенција; 
Одговорно учешће у 
демократском друштву

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 

По завршетку теме ученици ће 
бити у стању да: - препознају и 
именују појмове који се односе на 
тему; - разумеју краће низове 
исказа који се односе на количине 



ghs 1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 1.3.1. 
1.3.3. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.1.27.

2.2.1. 2.2.2. 
2.2.3. 2.2.4. 
2.3.1. 2.3.2. 
2.3.3. 2.3.4. 
2.3.7. 2.3.8. 
3.1.1. 3.1.2. 
3.1.3. 3.1.4. 
3.1.5. 3.1.6. 
3.1.7. 3.1.8. 
3.1.9. 3.1.10. 
3.1.11. 3.1.12. 
3.1.13. 3.1.14. 
3.1.15. 3.1.16. 
3.1.17. 3.1.18. 
3.1.19. 3.1.20. 
3.1.21. 3.1.22

и цене; - размене информације у 
вези са количинама ценама; - 
разумеју општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на изражавање мишљења и 
давање препорука; - размене 
информације које се односе на 
изражавање мишљења и давање 
препорука; - разумеју општи 
смисао и главне информације из 
текстова који се односе на опис 
предмета, места, појaва, радњи, 
стања и збивања; - размене 
информације које се односе на 
опис бића, предмета, места, појaва, 
радњи, стања и збивања;

идентификују грађење пасива

- конструишу пасивне реченице

- класификују и вежбају облике 
пасива за сва времена 

-лоцирају кључне предлоге

склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 



6 .For all 
tastes

Компетенција за учење; 
Сарадња; Комуникација; 
Рад са подацима и 
информацијама; 
Дигитална компетенција

1.1.1. 1.1.2. 
1.1.3. 1.1.4. 
1.1.5. 1.1.6. 
1.1.7. 1.1.8. 
1.1.9. 1.1.10. 
1.1.11. 1.1.12. 
1.1.13. 1.1.16. 
1.1.17. 1.1.18. 
1.1.19. 1.1.20. 
1.1.21. 1.1.22. 
1.1.23. 1.2.1. 
1.2.2. 1.2.3. 
1.2.4. 1.3.1. 
1.3.3. 1.3.4. 
1.3.5. 2.1.2. 
2.1.3. 2.1.4. 
2.1.5. 2.1.6. 
2.1.7. 2.1.8. 
2.1.9. 2.1.10. 
2.1.11. 2.1.12. 
2.1.13. 2.1.14. 
2.1.15. 2.1.18. 
2.1.19. 2.1.20. 
2.1.21. 2.1.22. 
2.1.23. 2.1.24. 
2.1.25. 2.1.26. 
2.1.27. 2.2.1. 
2.2.2. 2.2.3. 
2.2.4. 2.3.1. 
2.3.2. 2.3.3. 
2.3.4. 2.3.7. 
2.3.8. 3.1.1. 
3.1.2. 3.1.3. 
3.1.4. 3.1.5. 
3.1.6. 3.1.7. 
3.1.8

По завршетку теме ученици ће бити у 
стању да: - препознају и именују 
појмове који се односе на тему; - 
разумеју општи смисао и главне 
информације из текстова који се 
односе на опис појaва и догађаја; - 
размене информације које се односе 
на опис појaва и догађаја; - повежу 
неколико исказа у краћи текст којим 
се описују појaве и догађаји - разумеју 
општи смисао и главне информације 
из текстова који се односе на 
прошлост; размене неколико 
информација у низу о догађајима у 
прошлости; - опишу догађаје из 
прошлости повезујући неколико 
краћих исказа у смислену целину; - 
разумеју једноставније текстове који 
се односе на изражавање мишљења, 
планова и намера; - саопште своја и 
туђа мишљења, планове и намере; - 
разумеју једноставније текстове који 
се односе на исказивање могућности и 
хипотетичких ситуација; - размене 
неколико информација у низу о 
могућностима и хипотетичким 
ситуацијама

- лоцирају и препознају Reported 
Speech

-конструишу реченице користећи 
индиректни говор

-вежбају индиректни говор (Reported 
Speech/ Statements /Indirect questions 
and imperatives)

- склапају кључне реченице које су 
неопходне  за свакодневну  
конверзацију (Everyday English) 

Преглед облика и метода рада, и начина провере постигнућа, корелација, активности ученика и 
наставника:



Технике/активности Током часа се препоручује динамично смењивање 

техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. Слушање и реаговање 
на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, пиши, повежи, 
одреди 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, 
симулације итд.). Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, 
постера и сл.). Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа 
повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и 
нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). Игре примерене узрасту. Kласирање и 
упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 
компарације...). Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. Повезивање звучног материјала са 
илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 
Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих 
активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке 
друге манифестације). Разумевање писаног језика: – уочавање дистинктивних обележја 
која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); – 

Облици рада
Фронтални, 
индивидуални, 
у пару, 
групни.

Методе рада
аудио-
лингвална, рад 
на тексту, 
демонстративна, 
дијалошка, 
монолошка, 
пројектна 
настава, ИКТ у 
настави

Процена и 
провера 
постигнућа
Посматрање 
и праћење, 
усмена 
провера кроз 
играње улога 
у паровима, 
симулације у 
паровима, 
тестови 
језичких 
вештина и 
различите 
технике 
формативног 
оцењивања.

Корелација
српски језик 
и 
књижевност, 
грађанско 
васпитање, 
ЧОС

Активности 
ученика
Ученици 
активно 
учествују у 
наставном 
процесу; 
самостално 
закључују 
значења 
израза и 
речи, као и 
форму и 
значења 
граматичких 
садржаја; 
раде вежбе 
слушања, 
читања, 
говора и 
писања; 
глуме, 
симулирају, 
раде 
пројекте.

Активности 
наставника
Наставник 
мотивише 
ученике за 
рад; 
подстиче 
сарадњу и 
самосталност 
у раду, 
креативно / 
критичко 
мишљење; 
пружа 
подршку; 
прати и 
евидентира 
рад и 
напредовање 
ученика.



препознавање везе између група слова и гласова; – одговарање на једноставна питања у 
вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; – извршавање прочитаних упутстава и 
наредби. Писмено изражавање: – повезивање гласова и групе слова; – замењивање речи 
цртежом или сликом; – проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење 
„уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); – повезивање краћег текста и реченица са 
сликама/илустрацијама; – попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за 
пртљаг); – писање честитки и разгледница; – писање краћих текстова. Увођење дечије 
књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. 
Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године


