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Циљеви допунске наставе су:Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 
утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног 
градива. 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

Una nuova 

alunna! 

 

Рад на тексту – читање. 
Тумачење текста кроз 
питања и одговоре 

 Употреба глагола 
БИТИ-написати 
промену, значење  и 
употребу 

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 

А Roma       
 

- Рад на тексту – 

читање. Издвајање и 
подвлачење кључних 
речи из основних 
текстова најпре у смеру 
италинајско -српски, а 
онда, у зависности од 
успешности, и у 
обратном смеру  

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. 

Alla ricreazione   Рад на тексту – читање. 
Издвајање и 
подвлачење кључних 
речи из основних 
текстова најпре у смеру 
италинајско -српски, а 
онда, у зависности од 
успешности, и у 
обратном смеру 

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. 

Casa dolce casa! Рад на тексту – 

читање. Писање речи. 
Провера и примена 
знања 

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 
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обликовања 

Аnna, fermati! Рад на тексту-читање. 
Писање речи. 
Набрајање врста 
хране, родбинских 
односа. Провера и 
примена знања. 

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 

Buon Natale a 

tutti!  

 

Рад на тексту – читање. 
Издвајање и 
подвлачење кључних 
речи из основних 
текстова најпре у смеру 
италинајско -српски, а 
онда, у зависности од 
успешности, и у 
обратном смеру 

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.1.1.10. Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи 
смисао). 
ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква 
питања саговорнику. 
ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на 
страном језику. 

Congratulazioni, 

ragazzo! 

Рад на тексту – читање. 
Издвајање и 
подвлачење кључних 
речи из основних 
текстова најпре у смеру 
италинајско -српски, а 
онда, у зависности од 
успешности, и у 
обратном смеру 

 

ДСТ.1.1.1. Разуме најједноставније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и 
успева да их запише, уколико му се саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно 
контекстуализовани. 
ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка 

средства приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања комуникације, 
захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу 
саговорника. 
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 искуства. 
ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

L'unione fa la 

forza! 
Рад на тексту – читање. 

Издвајање и 
подвлачење кључних 
речи из основних 
текстова најпре у смеру 
италинајско -српски, а 
онда, у зависности од 
успешности, и у 
обратном смеру 

ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких 

елемената у оквиру једноставних, кратких, јасно контекстуализованих усмених исказа. 
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне 
речи и изразе. 
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 искуства. 
ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у 

обрасцима, упитницима или табелама. 
 

 

 


