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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
предмета руски језик  за 5. разред

за период   2022-2026  .године  

Одељења: 5-1,2,3,4: 

             Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења историје биће праћене и евидентиране кроз месечне 
планове и дневне  припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције.
            Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и члана 26/а Закона о основном образовању 
у васпитању

Наставник
Душко Мијаиловић
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(Просветни гласник бр. 9. од 30. октобра 2017, стране 85-88)
Циљеви основног образовања и васпитања

ЗОСОВ                                                                              
Члан 21.
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;
2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој ученика, развијање ненасилног понашања 
иуспостављање нулте толеранције према насиљу;
3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања;
4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе 
неговањаи развоја физичких способности;
5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите 
идобробити животиња;
6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним 
научнимсазнањима и образовној пракси;
7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења;
8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 
узрастом,развојним потребама и интересовањима;
9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција у складу са развојем савремене 
наукеи технологије;
10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 
рад,способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и 
будућегживота;
12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 
пријатељства;
13) развијање позитивних људских вредности;
14) развијање компентенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности 
заживот у демократски уређеном и праведном друштву;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције 
иуважавање различитости;
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16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање 
инеговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, 
развијањеинтеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;
17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања 
упредвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;
18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије 
каодржаве засноване на знању.

ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА

Циљ учења руског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем 
комуникативних вештина 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 o 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. 

Предметни
исходи

Стандарди

Компетенције
Опште

међупредметне
компетенције Назив теме/

садржај

К
љ
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н

и
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о
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о
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Начини и
поступци

остваривања
програма

(Дидактичко-
методичко
упутство)

Начин провере
остварености

исхода
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- разуме краће
текстове који се

односе на
поздрављање,

представљање и
тражење/давање

информација
личне природе; -

поздрави и
отпоздрави,

представи себе и
другог користећи

једноставна
језичка средства; -

постави и одговори
на једноставнија

питања личне
природе; - у

неколико везаних
исказа саопшти
информације о
себи и другима;  

- разуме
једноставније
изразе који се

односе на количину
нечега; - пита и

каже колико нечега
има/нема,
користећи

једноставија
језичка средства; -

на једноставан
начин затражи

артикле у

ДСТ.1.1.2. Разуме значење 
најфреквентнијих речи, 
фраза и других основних 
лексичких елемената у 
оквиру једноставних, 
кратких , јасно 
контекстуализованих 
усмених исказа.

ДСТ.1.1.3. Разуме и прати 
једноставна упутства и 
обавештења која се односе
на познате ситуације, а 
исказана су спорим 
темпом и разговетно.

ДСТ.1.1.4. Разуме споро и 
разговетно артикулисана 
јасно контекстуализована 
питања која се односе на 
непосредне личне потребе 
и интересовања, породицу,
блиско окружење.

ДСТ.1.1.5. Разуме основни
смисао најједноставније 
конверзације, тј. предмет 
разговора који прати, 
уколико саговорници 
говоре довољно 
разговетно и 
споро.ДСТ.3.3.1. Разуме 
основне сличности и 
разлике између своје и 
циљних култура у 
различитим аспектима 
свакодневног живота и 

-
Компетенција

за  учење
- Рад са

подацима и
информацијам

а
-

Комуникација

Привет. Россия!
( 4о+5у)

Језичке активности у
комуникативним

ситуацијама  Слушање и
читање краћих,

једноставнијих текстова
који се односе на дате

комуникативне
ситуације (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
(СМС, имејл,

формулари, чланске
карте, опис фотографије

и сл.).  Садржаји
Привет! Меня зов ут

Мария. Как тебя зовут? Я
- Ирина. Можно просто

Ира. Мне 12 лет.
Здравствуйте, Иван

Владимирович. Добрый
день, ребята! Как дела?
Сколько тебе лет? Я из
России, из Москвы. Ты

откуда? Я живу в
Воронеже. Я живу в

городе Ниш. На какой
улице ты живёшь? Я

М
ас

ко
та

 М
и

ш
ка
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и
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и

П
о
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р
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Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког 
материјала: 
илустрација, шема, 
графикона, ППТ 
Увођење ученика у 
главне појмове. 
Читање, писање, 
увежбавање 
правилног изговора 
и ритма руске речи 
кроз песме и 
брзалице. 
Демонстративно – 
експериментална: 
уџбеник Клетов 
радна свеска, ЦД, 
компјутер, пројектор,
табла, прво теоријски, 
а потом и практично, 
применом на 
примерима, а потом и 
самостално давање 
примера од стране 
ученика
Коришћење  Клет-овог 
е -уџбеника: тестови, 
видео записи са 
питањима, ППТ; 
едмодо платформе и 
др.
Користити 
методе/технике и 
облике рада, које 
активирају ученике и у 
којима су самосталнији
у раду: анализа слика 

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика

Самоевалуациј
а и евалуација

на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
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разуме
једноставнији опис

особа, биљака,
животиња,

предмета, појaва
или места; -

упореди и опише
карактеристике

живих бића,
предмета, појава и
места, користећи

једноставнија
језичка средства;

ДСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и
најуобичајеније 
интернационализме, 
разуме фреквентне речи и 
изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 
смисао и главне 
информације у 
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи, 
вести, кратки извештаји, 
сервисне информације, 
временске прогнозе, 
брошуре, проспекти, 
рекламе, стрипови), 
уколико су праћени 
илустративним 
елементима и 
препознатљивим начином 
графичког 
обликовања.ДСТ.2.1.1. 
Разуме фреквентне речи и 
изразе као главне носиоце 
значења у кратким 
саопштењима на блиске 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Кафе „Планета“ (4о+6у)
       Језичке активности у

комуникативним
ситуацијама  Слушање и
читање једноставнијих

описа живих бића,
предмета, појава и

места и њиховог
поређења; усмено и

писано
описивање/поређење
живих бића, предмета,

појава и места; израда и
презентација пројеката
(постера, стрипова, ППТ-
а, кратких аудио/видео
записа, радио емисија и
слично).  Садржаји  Кто

мальчик в чёрных
джинсах и белой

рубашке? Что надела
Маша? Она надела

зелёную юбку и зелёную
футболку. Она высокая и
стройная. У неё голубые

глаза и длинные
светлые волосы. Какие у
тебя глаза? Какой у тебя

рост? Какого цвета у
тебя футболка?

Посмотрите, я надел
сегодня новые джинсы!
Мой брат умный, но не
очень трудолюбивый.

На улице Князя Михаила
есть книжные магазины.
В центре нашего города

большой торговый
центр недалеко от
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Припремање 
наставника за часове, 
водећи рачуна о 
особеностима одељења
Користити разноврсне 
технике/методе и 
облике рада  

Обезбеђивање
корелације са

сродним
предметима:српски

језик, ликовна
култура, биологија

Упућивање ученика на 
коришћење додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија, ради 
израде паноа, кратких 
записа, кратких 
излагања
Коришћење  е-
уџбеника, едмодо 
платформе и др.
Постављање ученика у 
различите ситуације 
евалуације и 
самоевалуације  

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика 

Самоевалуациј
а и евалуација

на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
Писана

провера вежба
10. мин



Школски програм ОШ ,,Стари град“, Ужице за 2022-2026. годину

разуме
једноставније

предлоге и
одговори на њих; -
упути једноставан
предлог; - пружи

одговарајући
изговор или

одговарајуће
оправдање

- разуме и реагује
на свакодневне
изразе у вези са
непосредним и

конкретним
потребама,
осетима и

осећањима; -
изрази, основне
потребе, осете и

осећања
једноставнијим

језичким
средствима;

- разуме жеље
планове и намере
и реагује на њих; -

размени
једноставне исказе
у вези са својим и

туђим жељама,
плановима и
намерама; -
саопшти шта

он/она или неко

ДСТ.1.1.10. Чита наглас 
(изражајно) краткe и 
једноставне текстове 
(показујући да прати 
њихов општи смисао). 

ДСТ.1.1.11. Успоставља и 
одржава друштвени 
контакт користећи 
најједноставнија језичка 
средстава приликом 
поздрављања, 
представљања, 
добродошлице, окончања 
комуникације, 
захваљивања, извињавања,
давања података о себи, 
распитивања о основним 
подацима који се тичу 
саговорника.

ДСТ.1.1.12. Саопштава 
саговорнику основне 
информације о себи и 
најближем окружењу 
(породица, кућни 
љубимци, место 
становања, школа, хоби).

ДСТ.1.1.13. 
Најједноставнијим 
језичким средствима 
тражи од саговорника 
одређени предмет.

ДСТ.1.1.14. 
Најједноставнијим 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Школа Nȯ3
(4о+7у)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 или

имејла/СМС-а којим се
уговара заједничка

активност;
прихватање/одбијање
предлога, усмено или
писано, уз поштовање

основних норми
учтивости и давање

одговарајућег
оправдања/изговора.

Садржаји  Давай играть
в футбол/баскетбол!

Поиграем вместе? Пусть
Витя играет в футбол.

Приглашаю тебя ко мне
на день

рождения/вечеринку.
Приходи ко мне на

вечеринку! Ты сможешь
прийти ко мне на день

рождения завтра в
семь? Вечеринка у
менядома/в кафе.

Спасибо за
приглашение, я
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Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна о
особеностима одељења и 
предзнањима ученика
Користити разноврсне 
технике/методе и облике 
рада  
Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: 
српски језик, физичко 
васпитање, верска настава
и грађанско васпитање. 
Осмишљавање додатног 
материјала Комбиновање 
различитих врста 
дидактичког материјала: 
карикатура, илустрација, 
шеме-мапе ума из 
уџбеника, табеле,  ППТ, 
видео записи и др.
Упућивање ученика на 
коришћење додатне 
литературе, интернета, 
енциклопедија...  
Коришћење  е-уџбеника и
едмодо платформе
Израђује помоћна 
наставна средства: паное, 
карте, шеме, лозе... 

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика

Самоевалуациј
а на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
Писана

провера-вежба
контролни
задатак у
децембру
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- разуме, тражи и
даје једноставнија

обавештења о
хронолошком

времену и
метеоролошким

приликама у
ширем

комуникативном
контексту; - опише
дневни/недељни

распоред
активности; -

опише
метеоролошке

прилике и
климатске услове у

својој земљи и
једној од земаља

циљне културе
једноставним

језичким
средствима;

ДСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и
најуобичајеније 
интернационализме, 
разуме фреквентне речи и 
изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 
смисао и главне 
информације у 
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи, 
вести, кратки извештаји, 
сервисне информације, 
временске прогнозе, 
брошуре, проспекти, 
рекламе, стрипови), 
уколико су праћени 
илустративним 
елементима и 
препознатљивим начином 
графичког 
обликовања.ДСТ.2.1.1. 
Разуме фреквентне речи и 
изразе као главне носиоце 
значења у кратким 
саопштењима на блиске 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Семья Ирины(4о+5у)
Језичке активности у

комуникативним
ситуацијама  Слушање и
читање једноставнијих

исказа којима се
тражи/нуди помоћ,

услуга, обавештење или
се изражава жеља,

извињење, захвалност;
усмено и писано

тражење и давање
обавештења, упућивање
молбе за помоћ/услугу и

реаговање на њу,
изражавање жеља,

извињења и
захвалности.  Садржаји

Тебе помочь? Нет,
спасибо. Да,

пожалуйста. Что тебе
нужно? Тебе нужна
ручка? Ты хочешь

апельсин? Передай,
пожалуйста, соль.
Конечно, вот она.

Спасибо огромное. Не за
что. Ничего. Дай мне,

пожалуйста, ручку.
Можно? Конечно,

пожалуйста, вот она. К
сож алению, ручка мне

нужна. Извини(те),
можно вопрос?

 Заповедни начин.
Садашње време глагола

хотеть . Предикатив
можно . Интонација
упитних исказа без
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Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна о
особеностима одељења и 
предзнањима ученика
Користити разноврсне 
технике/методе и облике 
рада  
Обезбеђивање корелације

са сродним
предметима:српски језик,
верска настава, музичка
култура. Коришћење
разноврсних техника
сумирања градива:

ленте времена, мапе
ума, табеле

Проверавање знања
граматичких појмова,

кроз испитивање
писмено и усмено 

Коришћење  е
уџбеника и едмодо
платформе, квиза,

игре викторине

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика,

сумирање
постигнућа

усменог
ангажовања

крајем
децембра 

Самоевалуациј
а на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
Писана
провера

писмености у
марту
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разуме и следи
једноставнија

упутства у вези с
уобичајеним

ситуацијама из
свакодневног

живота (правила
игре, рецепт за

припремање неког
јела и сл.) са
визуелном

подршком без ње;
- да једноставна

упутства (нпр.
може да опише
како се нешто

користи/прави,
напише рецепт и

сл.)
- разуме

једноставнија
питања и одговори

на њих; - разуме
обавештења о

простору и
величинама; -

опише
специфичније

просторне односе и
величине

једноставним,
везаним исказима

ДСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и
најуобичајеније 
интернационализме, 
разуме фреквентне речи и 
изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 
смисао и главне 
информације у 
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи, 
вести, кратки извештаји, 
сервисне информације, 
временске прогнозе, 
брошуре, проспекти, 
рекламе, стрипови), 
уколико су праћени 
илустративним 
елементима и 
препознатљивим начином 
графичког 
обликовања.ДСТ.2.1.1. 
Разуме фреквентне речи и 
изразе као главне носиоце 
значења у кратким 
саопштењима на блиске 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Свободное время
(4о+5у)

Језичке активности у
комуникативним

ситуацијама  Слушање и
читање једноставнијих

текстова у којима се
описују и честитају

празници, рођендани и
значајни догађаји;

описивање празника,
рођендана и значајних
догађаја; реаговање на

упућену честитку у
усменом и писаном
облику; упућивање

пригодних честитки у
усменом и писаном

облику; израда и
презентација пројеката у

вези са прославом
празника, рођендана и

значајних догађаја.
Садржаји  Поздравляю
тебя с днём рождения!

Желаю всего самого
лучшего! С Новым

годом! С Рождеством С
Днём Учителя! С

Восьмым марта! Счас
тливо! Желаю тебе/вам

всего хорошего:
здоровья, счастья,

успеха. Тебе/вам тоже
всего хорошего.

Поздравляю с успехом!
С приездом! Добро

пожаловать! С Днём
ангела! Хочу пожелать

Ч
ај

,с
л

о
б

о
д

н
о

 в
р

ем
е,

ко
м

ен
та

р
и

,с
л

о
б

о
д

н
о

 в
р

ем
е,

п
р

о
б

л
ем

,о
д

ећ
а,

и
гр

а,
сл

аг
ањ

е

Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна о
особеностима одељења и 
предзнањима ученика
Користити разноврсне 
технике/методе и облике 
рада  
Обезбеђивање корелације

са сродним
предметима:српски језик,
верска настава, историја,
географија. Коришћење
разноврсних техника
сумирања градива:

ленте времена, мапе
ума, табеле

Проверавање знања
граматичких појмова,

кроз испитивање
писмено и усмено 

Коришћење  е
уџбеника и едмодо
платформе, квиза,

игре викторине

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика

Самоевалуациј
а на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
Писана

провера-15
минута 
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- разуме честитку и
одговори на њу; -

упути пригодну
честитку; - разуме

и, примењујући
једноставнија

језичка средства,
опише начин

прославе
рођендана,

празника и важних
догађаја;
- разуме и

формулише
једноставније

исказе којима се
тражи мишљење,

изражава
слагање/неслагање

;  
- разуме

једноставнија
питања и одговори

на њих; - разуме
обавештења о

простору и
величинама; -

опише
специфичније

просторне односе и
величине

једноставним,
везаним исказима

ДСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и
најуобичајеније 
интернационализме, 
разуме фреквентне речи и 
изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 
смисао и главне 
информације у 
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи, 
вести, кратки извештаји, 
сервисне информације, 
временске прогнозе, 
брошуре, проспекти, 
рекламе, стрипови), 
уколико су праћени 
илустративним 
елементима и 
препознатљивим начином 
графичког 
обликовања.ДСТ.2.1.1. 
Разуме фреквентне речи и 
изразе као главне носиоце 
значења у кратким 
саопштењима на блиске 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Добро пожаловать в
Москву!(4о+5у)

Језичке активности у
комуникативним

ситуацијама  Слушање и
читање описа и

размењивање исказау
вези са сталним,
уобичајеним и

тренутним
догађајима/активности

ма и способностима;
усмено и писано

описивање сталних,
уобичајених и тренутних

догађаја/активности и
способности (разговор

уживо или путем
телефона, разгледница,

СМС порука, имејл и
сл.).  Садржаји  Я живу

на втором этаже. Ты
живёшь в одноэтажном

или многоэтажном
доме. У меня брат и

сестра. Они не ходят в
школу. Что ты делаешь

по воскресеньям? Во
сколько ты ложишься

спать вечером? У него в
комнате беспорядок.

Они сейчас завтракают.
Что ты обычно ешь на
завтрак? Обычно я в

школу я езжу на
автобусе. Каждый день

я хожу на тренировки по
баскетболу. После
школы я гуляю с
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Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна о
особеностима одељења и 
предзнањима ученика

Користити разноврсне
технике/методе и облике

рада .Обезбеђивање
корелације са сродним

предметима:српски језик,
верска настава, историја,
географија. Коришћење
разноврсних техника
сумирања градива:

ленте времена, мапе
ума, табеле

Проверавање знања
граматичких појмова,

кроз испитивање
писмено и усмено 

Коришћење  е 
уџбеника и едмодо 
платформе, квиза, игре 
викторине .  

Формативно,
свакодневно
оцењивање

усмених
одговора
ученика

Самоевалуациј
а на крају
месеца и
током

појединих
часова
Домаћи
задатак 
Писана

провера-
писмени
задатак

почетком маја
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- разуме
једноставније

текстове у којима
се описују сталне,

уобичајене и
тренутне радње и

способности; -
размени

информације које
се односе на дату

комуникативну
ситуацију; - опише
сталне, уобичајене

и тренутне
догађаје/активност

и и способности
користећи

неколико везаних
исказа;

Распусти и 
путовања
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- разуме краће
текстове у којима

се описују догађаји
и способности у

прошлости; -
размени

информације у
вези са догађајима
и способностима у

прошлости; -
опише у неколико

краћих, везаних
исказа догађај у

прошлости; -
опише неки

историјски догађај,
историјску личност

и сл.;
- разуме и реагује
на једноставније

исказе који се
односе на

описивање
интересовања,

хобија и
изражавање
допадања и

недопадања; -
опише своја и туђа

интересовања и
хобије и изрази

допадање и
недопадање уз

једноставно
образложење;

ДСТ.1.1.6. Препознаје 
лична и друга имена, као и
најуобичајеније 
интернационализме, 
разуме фреквентне речи и 
изразе.

ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и
једноставне поруке у 
белешкама, електронским 
порукама (мејл, СМС). 

ДСТ.1.1.8. Разуме 
најједноставна упутства, 
уколико укључују и 
визуелне елементе.

ДСТ.1.1.9. Разуме општи 
смисао и главне 
информације у 
најједноставнијим врстама
текстова (натписи, огласи, 
вести, кратки извештаји, 
сервисне информације, 
временске прогнозе, 
брошуре, проспекти, 
рекламе, стрипови), 
уколико су праћени 
илустративним 
елементима и 
препознатљивим начином 
графичког 
обликовања.ДСТ.2.1.1. 
Разуме фреквентне речи и 
изразе као главне носиоце 
значења у кратким 
саопштењима на блиске 

Компетенција
за  учење;

Рад са
подацима и

информацијам
а

Естетичка
компетенција;

Дигитална
компетенција
Комуникација

Праздники(3о+8у)
Језичке активности у

комуникативним
ситуацијама  Слушање и
читање описа и усмено и

писано размењивање
исказа у вези са

догађајима/активности
ма и способностима у
прошлости; усмено и

писано описивање
догађаја/активности и

способности у
прошлости; израда и

презентација пројеката о
историјским догађајима,

личностима и сл.
Садржаји  Где ты был в
прошлую среду в пять
часов? Я был дома. Ты

смотрела вчера фильм?
Во сколько начался

фильм? Я не смотрел
телевизор вчера. Как ты

провёл свои летние
каникулы? Ты ездил к

бабушке? По телевизору
показывали мой л

юбимый сериал. В пять
лет я умел плавать.

 Прошло време
фреквентних повратних
и неповратних глагола.

Прилози за време:
вчера, сегодня, утром,

вечером, ночью ...
Глаголи кретања
(прошло време):

идти/ходить,
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Припремање наставника 
за часове, водећи рачуна о
особеностима одељења и 
предзнањима ученика

Користити разноврсне
технике/методе и облике

рада-  Обезбеђивање
корелације са сродним

предметима:српски језик,
верска настава, историја,

географија, музичка
култура . Коришћење
разноврсних техника
сумирања градива:

ленте времена, мапе
ума, табеле

Проверавање знања
граматичких појмова,

кроз испитивање
писмено и усмено 

Коришћење  е 
уџбеника и едмодо 
платформе, квиза, игре 
викторине

:

Прегледање
свески  

Самоевалуациј
а и евалуација 

Провера
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Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна 
образовна подршка:

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење
и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...)

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и 
надареним ученицима

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи...
- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја
- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ
Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика

Шта пратимо Критеријуми оцењивања Поступак  Инструменти оцењивања Време
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; ученик  који  остварује  веома  значајан
напредак  у  савладавању  програма
предмета  и  у  потпуности  самостално
испуњавања захтеве  који  су утврђени
на основном и средњем нивоу,  као и
већину  захтева  са  напредног  нивоа
посебних  стандарда  постигнућа,
односно  захтева  који  су  одређени
индивидуалним образовним планом и
прилагођеним  стандардима
постигнућа, добија оцену одличан (5);

- Формативно 
оцењивање: 
Свакодневно 
бележење 
активности ученика 
на часу у свеску 
евиденције 
наставника

Број јављања:
За јављање +
За јављање више пута ++
За давање комплетног, потпуног 
одговора на тежа питања +5
Ко не зна одговор -

Свакодневно 
бележење 
током године

-Комисија ученика и
наставница

Учесталост јављања на часу по 
месецима

Пресек стања 
на 
полугодишту 
(сваких 16 
часова)

- Усмено 
одговарање

Свеобухватност одговора
Хронолошка прецизност
Сналажење на карти
Хоризонтално и вертикално повезивање
градива
Самосталност у одговарању

По потреби, 
бар једном у 
полугодишту

ученик  који  остварује  значајан
напредак  у  савладавању  програма
предмета и у потпуности, самостално,
испуњавања захтеве  који  су утврђени
на основном и средњем нивоу,  као и
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посебних  стандарда  постигнућа  уз
мању  помоћ  наставника,  односно
захтева  који  су  одређени
индивидуалним образовним планом и
прилагођеним  стандардима
постигнућа,  добија  оцену  врло  добар
(4);

-Редовност 
доношења домаћег
-Ученици воде 
евиденцију

За три недоношења домаћег -1 у
свеску, а након опомене и у 
дневник
За редовно доношење домаћег 
задатка-5

Свакодневно 
током године, 
праћење/ 
пресек стања за
тромесечје

Прегледање свески
Уредност
Све забележено са часова 

На крају 
наставне 
године

- Писане провере
Ученици дају 
самопроцену оцене

Бодовање:

40-54%-2
55-69%-3
70-84%-4
85-100%-5

Након сваке 
теме
(3провере које 
се раде цео час 
провере до 15 
минута-једна у 
првом и једна у
другом 
полугодишту)

ученик  који  остварује  напредак  у
савладавању  програма  предмета  и  у
потпуности,  самостално  испуњавања
захтеве који су утврђени на основном
и већи део на средњем нивоу посебних
стандарда постигнућа, односно захтева
који  су  одређени  индивидуалним
образовним  планом  и  прилагођеним
стандардима постигнућа, добија оцену
добар (3);

- Групни рад
(посматрање 
наставника, 
излагање група,  
процена осталих 
ученика)

Сарадња у групи
(сви чланови су укључени, сви имају 
задато забележено у свескама...)
Степен знања свих чланова групе
Квалитативно и квантитативно 
процењивање резултата рада група 
(пано, табела...)

По потреби

ученик  који  остварује  минималан
напредак  у  савладавању  програма
предмета  и  испуњавања  уз  помоћ
наставника захтеве који су утврђени у
већем  делу  основног  нивоа
постигнућа,  односно  захтеве  који  су
одређени  индивидуалним  образовним
планом  и  прилагођеним  стандардима
постигнућа  и,  добија  оцену  довољан

- Рад у пару
(посматрање 
наставника, излагање 
парова, процена 
осталих ученика)

Прва три пара која прва ураде задатак 
добијају +5
Сви парови који ураде задатак добијају 
+
Парови који не раде задато на часу 
добијају -

По потреби
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(2); -Изражајно читање За изражајно читање без грешке
оцена 5
За читање са фонетским грешкама 4
За читање са граматичким и фонетским 
грепкама 3
За читање уз помоћ наставника и 
ученика  2
За лоше односно немогућност читања 
самостално и уз помоћ 1

На крају 
школске 
године
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веома висок степен ангажовања 
ученика (5)

Вођење евиденције од 
стране наставника о: 

-Јављању на часовима 
(учесталост и 
активност по 
месецима)

-Успешности у 
групном раду, раду у 
пару (ангажовање, 
продукти)

-Учешћу на 
такмичењима 

-Посета културно-
историјским 
институцијама и 
догађајима

-Несебичном пружању 
помоћи другим 
ученицима

-Израда паноа, ППТ, 
различитих врста 
излагања

-Све што је рађено на часу налази се у 
свескама и уредно је написано 

-Учесталост јављања и активност по 
месецима

-Учествује, помаже другима, израђује 
самостално или у сарадњи са другима 
продукте рада 

-Број и квалитет  добровољног учешћа 
у разним наставним и ваннаставним 
активностима (такмичења, израда 
паноа, кратко предавање, вођење квиза,
израда асоцијација...)

-Спреман је да помогне другима

-Иницијатива и квалитет продукта

-Пресек стања 
по 
тромесечјима

висок степен ангажовања ученика (4)

уз ангажовање ученика (3)

ангажовање ученика (2)


