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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;
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.
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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. 
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Познавање
специфичности

промене именица на –
ИЯ.

Знати  називе држава
Употреба облика

МОЖНО, повратних
глагола, Промена

придева у једнини.
Употреба и промена

заменице Какой у
једнини.Учење

правила у вези с
видом глагола.

Знам  промене и
специфичности

промене именица у
првој и другој

деклинацији. Знам
употребу упитних

заменица КТО и ЧТО.
Знам употребу и

специфичност
промене глагола на –
обать и –евать. Знам

употребу глагола
интересоваться. Умем

да  правилно
изговарам сугласнике

Ж,Ш,Ч,Щ.

Проширивање
лексичког фонда на

тему разговора о
излету, затим учење

конструкција за
исказивање свиђања

и несвиђања.
Усвајање

констукција за
исказивање да става
да неко нешто хоће и

неће. Учење
конструкција за

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 прихвата постојање разлика.

ДСТ.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).
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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 
ППТ, видео материјали
Обезбеђивање 
корелације са сродним 
предметима: географија,
ликовно- цртежи 
Москве, музичко 
васпитање-, верска 
настава- грађанско 
васпитање-
историја,српски језик

Формативно, свакодневно
оцењивање усмених одговора

ученика
Самоевалуација и евалуација

на крају месеца и током
појединих часова
Домаћи задатак 
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Разуме  промену и
специфичности

промене именица у
првој и другој

деклинацији. Разуме
употребу упитних
заменица КТО и

ЧТО.
Разуме употребу и

специфичност
промене глагола на –
обать и –евать. Зна
употребу глагола
интересоваться.

Разуме  правилан
изговор сугласника

Ж,Ш,Ч,Щ.

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 теме

ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније
поруке личне природе.

ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија
упутства и поступа у складу с 
њима.

ДСТ.2.1.4. Разуме краћа 
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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 
Самоевалуација и евалуација

на крају месеца и током
појединих часова
Домаћи задатак 

Писана провера писмени
задатак
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Разуме
специфичности

промене придева у
множини, затим

употреба заменице

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 
језичким средствима, уз 
употребу увежбаних фраза, 
именује и описује људе и ствари
из свог непосредног окружења 
или везане за лична иДСТ.2.3.6. 
Познаје животне услове који 
владају у појединим 
екосистемима света (клима, 
географске одлике и сл.) где се 
користи страни језик.

ДСТ.2.3.7. Препознаје да 
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Приширивање
лексичког

фонда, употреба
конструкција за

исказивање
поређења у вези

са темом
поређења
градова.

Разговор о
знаменитостима.
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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
Самоевалуација на крају

месеца и током појединих
часова

Домаћи задатак 
Писана провера-вежба
контролни задатак у

децембру
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Разуме употребу
императива у
руском језику.

Учење бројева од 70
до 199. Учење

специфичности
облика генитива

множине код
именица. Затим

употреба облика за
исказивање

количине много,
мало…

Употреба облика
надо.

Употреба личним
заменица и
просторних

одредби.
Изговор сугласника

П и Б.

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 
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Вечеринка у Лены
Проширивање знања на

тему исказивања наредби
и запосвести. Усвајање
нове лексике на тему

количине и употрена кроз
језичке конструкције у

разговору са продавцем.
Проширивање лексичког

фонда у вези са
описивањем стана или

собе.
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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 
Самоевалуација на крају

месеца и током појединих
часова

Домаћи задатак 
Писана провера писмености у

марту
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Учење и употреба
промене придева у
једнини.  Учење и
употреба будућег
времена, затим
специфичности

промене глагола
есть и пить,

употреба
глаголаиграть са

предлозима В и На,
учење и употреба

релативних
реченица са

обликом который,
изговор И и Й.

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 
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Где мы учимся
Учење лексике у циљу

формирања конструкција
поређења са акцентом на

систем образовања у Русији,
учење правила и лексике

која омогућује вођење
електронске преписке.

Употреба
језичкихконструкција у
циљу разговора на тему
будућности, разговор о

распореду часова и
омиљеним предметима,

учење и употреба
констукција за исказивања

извињења и навођење
разлога. Учење и употреба

конструкција за исказивање
онога што особа воли или

не воли да једе и пије.
Учење и употреба лексике

на тему исказивања
мишљења, слагање и

неслагање.
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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
Самоевалуација на крају

месеца и током појединих
часова

Домаћи задатак 
Писана провера 

Евалуација и самоевалуација
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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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део  захтева  са  напредног  нивоа
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
(4 провере које 
се раде цео час 
- по две у 
полугодишту и
бар две 
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
(2);

- 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

-Сналажење на карти и
на рачунару

За показаних 5 лексичких појмова за 
један минут -
оцена 5
За 4 -4
3-3
2-2
1-1

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)


