
Правилник о изменама и допунама 

Правилника о наставном плану и програму за 

стицање образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању у стручној школи 

за подручје рада саобраћај 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику 

РС - Просветни гласник", бр. 11/2013 од 

28.6.2013. године, ступио је на снагу 6.7.2013, 

а примењује се до краја школске 2012/2013. 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за стицање 

образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној 

школи за подручје рада саобраћај ("Просветни гласник", бр. 5/93, 1/94, 

5/98, 8/98, 3/02 13/02, 11/03, 22/04, 13/06, 20/07, 23/07 и 8/09) врше се 

следеће измене: 

1) У делу: "ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА 

САОБРАЋАЈ", утврђује се наставни програм предмета: "ХЕМИЈА", за 

I разред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању; 

2) У делу: "ГРУПА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ", у поглављу: 

"ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ", у одељку: "Образовни профил": 

"ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА", наставни програм 

предмета: "ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", за I 

разред, замењују се новим наставним програмом предмета: 

"ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ";  

3) У делу: "ГРУПА ВОДНИ САОБРАЋАЈ", у поглављу: 

"ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ", у одељку: "Образовни 

профили": "НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕР", "НАУТИЧКИ 

ТЕХНИЧАР - ПОМОРСКИ СМЕР" и у делу: "ГРУПА ПТТ 

САОБРАЋАЈ", у поглављу: "ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА 

ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ", у 

одељку: "Образовни профил": "ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА", 



утврђује се наставни програм предмета: "ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК", за 

II, III и IV разред. 

Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и 

чине његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Просветном гласнику", а примењиваће се до краја школске 

2012/2013. године. 

Број 110-00-00079/2012-03 

У Београду, 18. марта 2013. године 

Председник 

Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић, с.р. 
 



Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРА ЗОВ НЕ ПРО ФИ ЛЕ У ЧЕ ТВО
РО ГО ДИ ШЊЕМ ТРА ЈА ЊУ 

ХЕМИЈА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве хе ми је je раз вој прак тич не и функ ци о нал не хе
миј ске пи сме но сти као оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских зна
ња у сва ко днев ном жи во ту и у стру ци, оспо со бља ва ње за ре ша
ва ње про бле ма у но вим и не по зна тим си ту а ци ја ма, раз вој оп штих 
ког ни тив них и ко му ни ка циј ских спо соб но сти и раз ви ја ње од го
вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

Задаци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску пи сме ност и спо соб ност ко му ни ка ци ја у 

хе ми ји до ни воа прак тич не и функ ци о нал не пи сме но сти;
– раз ви ју функ ци о нал ни  си стем хе миј ског зна ња као по др

шке за из у ча ва ње струч них пред ме та;
– раз у ме ју од нос из ме ђу струк ту ре суп стан ци, њи хо вих свој

ста ва као и мо гућ но сти њи хо ве при ме не, по себ но у обла сти стру ке;
– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при

ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја; 
– раз у ме ју осно ве на уч ног ме то да у хе ми ји;
– раз у ме ју основ не хе миј ске кон цеп те; 
– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за са вре ме но 

дру штво и одр жи ви раз вој;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них на у ка 

са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним на у ка ма;
– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва

ко днев ном жи во ту и про фе си о нал ном ра ду;
– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 

хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при хе миј ским не зго да ма у 
сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем; 

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ОСНОВ НИ ХЕ МИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

По јам и вр сте суп стан ци. Хе миј ски еле мен ти, је ди ње ња и 
сме ше. Хе миј ски сим бо ли и фор му ле. Ре ла тив на атом ска и мо ле
кул ска ма са. Мол. Мо лар на ма са. Мо лар на за пре ми на. Осно ви хе
миј ског из ра чу на ва ња.

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦИ 

Струк ту ра ато ма. Атом ска ма са и атом ски број. Изо то пи. Из
град ња елек трон ског омо та ча. Елек трон ска кон фи гу ра ци ја и Пе ри
од ни си стем еле ме на та. Пе ри о дич на свој ства еле ме на та.

Јон ска ве за (кри стал на ре шет ка на три јумхло ри да). Ко ва лент
на ве за. По лар ност мо ле ку ла. Ме ђу мо ле кул ске си ле и во до нич на 
ве за. Атом ске и мо ле кул ске кри стал не ре шет ке. Ме тал на ве за. 

Демонстрациони огледи:
– Бо је ње пла ме на.
– Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 1. гру пе Пе ри од ног 

си сте ма еле ме на та. 
– Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 17. гру пе Пе ри од ног 

си сте ма еле ме на та.
– Упо ре ђи ва ње про ме на хе миј ских свој ста ва еле ме на та тре ће 

пе ри о де са ста но ви шта гра ђе елек трон ског омо та ча њи хо вих ато ма 
(ре ак ци је Na, Mg, Al са во дом).

– Су бли ма ци ја јо да.
– Ис пи ти ва ње по лар но сти мо ле ку ла во де.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ 

Дис перз ни си сте ми: по јам и вр сте. Рас твор љи вост. Зна чај и 
при ме на ко ло ид них рас тво ра, су спен зи ја и емул зи ја. 

Пра ви рас тво ри: Ма се ни про цент ни са др жај рас тво ра и ко ли
чин ска кон цен тра ци ја.

Демонстрациони огледи
– До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва пре за си ће ног во де ног 

рас тво ра на три јумаце та та.
– Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти раз ли чи тих суп стан ци у по

лар ним и не по лар ним рас тва ра чи ма.
– При пре ма ње во де них рас тво ра од ре ђе не ко ли чин ске кон

цен тра ци је.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ

Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед на чи на.
Енер гет ске про ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма (ег зо терм не и 

ен до терм не ре ак ци је). 
Бр зи на хе миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји на њу ути чу (За кон 

о деј ству ма са). По јам ка та ли за то ра. 
Хе миј ска рав но те жа. Чи ни о ци ко ји ути чу на равнотежнe кон

цен тра ци је ре ак та на та и про из во да хе миј ске ре ак ци је. 
Демонстрациони огледи:
– Кре та ње че сти ца као услов за хе миј ску ре ак ци ју (ре ак ци ја 

из ме ђу чвр стог сре брони тра та и чвр стог ка ли јумјо ди да или из ме
ђу га со ви тог амо ни ја ка и га со ви тог хло ро во до ни ка).

– Чи ни о ци ко ји ути чу на бр зи ну хе миј ске ре ак ци је (при ро да 
ре ак та на та: ре ак ци ја цин ка са етан ском и хло ро во до нич ном ки се ли
ном истих ко ли чин ских кон цен тра ци ја; кон цен тра ци ја ре ак та на та: 
ре ак ци ја цин ка са 5% и 20% во де ним рас тво ром хло ро во до нич не ки
се ли не; тем пе ра ту ра: ре ак ци ја цин ка са 5% во де ним рас тво ром хло
ро во до нич не ки се ли не на 25 °С и на 60 °С; до дир на по вр ши на ре ак
та на та: ре ак ци ја ка ли јумјо ди да и оло во (II)ни тра та; ка та ли за то ри: 
раз ла га ње во до никпе рок си да уз ка та ли за тор ман ган (IV)ок сид).

– Чи ни о ци ко ји ути чу на рав но те жне кон цен тра ци је ре ак та
на та и про из во да хе миј ске ре ак ци је: про ме на кон цен тра ци је уче
сни ка ре ак ци је (до да так чвр стог гво жђе (III)хло ри да у ре ак ци ји 
гво жђе (III)хло ри да са амо ни јумти о ци ја на том); про ме на тем пе
ра ту ре (ре ак ци ја ди ме ри за ци је азот (IV)ок си да). 

КИ СЕ ЛИ НЕ, БА ЗЕ И СО ЛИ 

Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ја ки и 
сла би елек тро ли ти. Јон ске ре ак ци је. 

Кон цен тра ци ја јо на у во де ним рас тво ри ма ки се ли на, ба за и 
со ли. pH вред ност во де них рас тво ра. 

Демонстрациони огледи:
– Ис пи ти ва ње ки се ло сти во де них рас тво ра ки се ли на,  ба за и 

раз ли чи тих вр ста со ли уни вер зал ним ин ди ка то ром.
– Јон ске ре ак ци је (ре ак ци је рас тво ра ба ри јумхло ри да и раз

бла же не сум пор не ки се ли не, рас тво ра сре брони тра та и на три јум
хло ри да, чвр стог на три јумкар бо на та и хло ро во до нич не ки се ли не).

– Ти тра ци ја рас тво ра ја ке ки се ли не ја ком ба зом.

ОК СИ ДО РЕ ДУК ЦИ О НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Основ ни пој мо ви ок си до ре дук ци о них про це са: ок си да ци о ни 
број, ок си да ци ја, ре дук ци ја, ок си да ци о на и ре дук ци о на сред ства.  

По јам елек тро ли зе и гал ван ског спре га. Ко ро зи ја. 
Демонстрациони огледи
– Ре ак ци ја гво жђе (II)сул фа та са ка ли јумпер ман га на том у 

ки се лој и у ба зној сре ди ни.
– Ре ак ци ја гво жђа са во де ним рас тво ром ба кар (II)сул фа та.

ХЕ МИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА И ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

Ста бил ност ато ма пле ме ни тих га со ва. 
Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 17. 16. 15. и 14. 

гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.



Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 1. 2. и 13. гру
пе (алу ми ни ју ма) Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.

Оп ште ка рак те ри сти ке пре ла зних ме та ла и њи хо ва при ме на 
у стру ци. 

Свој ства ато ма угље ни ка. Кла си фи ка ци ја ор ган ских је ди ње
ња. Основ ни ти по ви ре ак ци ја ор ган ских је ди ње ња.

По ли ме ри. Свој ства и по де ла по ли ме ра. Пла стич не ма се – 
по ли пла сти (по ли е ти лен, по ли про пи лен, по ли ви нил хло рид, по
ли е стри, по ли а ми ди, по ли сти рен, фе нол пла сти, ами но пла сти, 
епок сид не смо ле, по ли а кри ла ти, по ли у ре та ни, елек тро про вод ни 
по ли ме ри).

Ела сто ме ри. Ка у чук (при род ни и син те тич ки). Гу ма. 
Бо је и ла ко ви.
Оп шта свој ства основ них би о ло шки ва жних је ди ње ња (ами

но ки се ли на, про те и на, угље них хи дра та, три а цил гли це ро ла, ви та
ми на).

Демонстрациони огледи
– ре ак ци ја маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма са сир ћет ном ки се ли ном
– деј ство сир ћет не ки се ли не на пред ме те од ба кра
– при пре ма ње пе ну ша вих осве жа ва ју ћих пи ћа
– елек тро ли за цинкјо ди да и до ка зи ва ње скро ба рас тво ром јо да
– рас тва ра ње скро ба у то плој и хлад ној во ди
– згру ша ва ње про те и на ли мун ском ки се ли ном

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

За га ђи ва ње ат мос фе ре, во де и тла. Из во ри за га ђи ва ња. Пре
чи шћа ва ње. За шти та и од ла га ње се кун дар них си ро ви на.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са  де фи ни са ним ци ље ви ма и  за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим се ге мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји про гра ма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр
вом раз ре ду  из у ча ва ју са др жа ји оп ште, нео р ган ске и ор ган ске хе
ми је. Хе ми ја као на став ни пред мет  има ви сок ди дак тич ки по тен
ци јал јер: 

– хе ми ја омо гу ћа ва и олак ша ва уче ни ци ма пре ла зак са кон
крет ног на ап стракт но ми шље ње; 

– на хе ми ји се за сни ва раз вој мно гих са вре ме них тех но ло ги ја, 
ко ји је зна ча јан по ка за тељ ни воа раз ви је но сти дру штва;

– при сут ност хе ми је у го то во свим се гем нти ма ак тив но сти 
са вре ме ног чо ве ка чи ни хе миј ска зна ња ак ту ел ним и нео п ход ним 
за сва ког по је дин ца;

– ди на ми ка раз во ја хе ми је, као и ко ри сност и ри зи ци за дру
штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва ко је она но си, до дат но 
мо ти ви шу уче ни ке за из у ча ва ње хе ми је.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Уче
ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су свој ства 
суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но усло вље
не њи хо вом хе миј ском струк ту ром. За раз у ме ва ње ових иде ја  и 
кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред ста
вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка омо гу ћа ва ју 
ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског  и сим бо лич ког ни воа ре пре
зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва три ни воа. 
Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да је хе миј ски 
екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ ни ме тод са
зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју ме ђу свим ни
во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па жњу тре ба по
све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на при мер, из во ди 
се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи на). Си мул та на 
при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у хе ми ји мо же 

да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња па жње. У та
квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли ти их у ма ње 
це ли не). 

У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, 
хе миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма по тре би ко ри
сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци о ној фа зи ми
шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста вља ња зна ња. 
Основ не хе миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон цепт, кон цепт одр
жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же) тре ба за сно ва ти на бри жљи
во ода бра ним са др жа ји ма са ви со ком ин фор ма тив ном вред но шћу 
за уче ни ке, при че му на став не си ту а ци је тре ба ди зај ни ра ти та ко 
да мо ти ви шу уче ни ке за њи хо во из у ча ва ње, ве зу ју ћи  их за си ту
а ци је из сва ко днев ног жи во та.  У окви ру овог про гра ма уче ни ци 
тре ба да раз ви ју прак тич ну и функ ци о нал ну хе миј ску пи сме ност, 
од но сно да до стиг ну ни во хе миј ске пи сме но сти ко ји је по тре бан 
да осо ба у са вре ме ним усло ви ма нор мал но функ ци о ни ше у по гле
ду по зна ва ња хра не и ис хра не, здра вља и усло ва ста но ва ња у сва
ко днев ном жи во ту. У скла ду са по тре ба ма стру ке тре ба об ра ђи ва ти 
са др жа је о суп стан ца ма ко је су у са ста ву ак ту ел них ма те ри ја ла (на 
при мер, по лу про вод ни ци, са вре ме ни ма те ри ја ли на ба зи си ли ци ју
ма, теч ни кри ста ли и дру го).

На ста ва хе ми је  тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма и сти ца ње нео п
ход них  тех нич котех но ло шких зна ња, нај ви ше у до ме ну при звод
ње суп стан ци ко је се ко ри сте у сва ко днев ном жи во ту и ма те ри ја ла 
ак ту ел них за стру ку.  С об зи ром да уче ни ци сред њо школ ског уз
ра ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не ве зе у из у ча ва њу ова квих са
др жа ја тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно сти и ри зи ци ма од хе миј ске 
про из вод ње као и упо тре бе од ре ђе них суп стан ци. При то ме по себ
но тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и нео п
ход ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о хе
миј ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла ци ји 
са дру гих на став ним пред ме ти ма, пре све га би о ло ги јом, а по себ ну 
па жњу по све ти ти скла ди ште њу и укла ња њу елек трон ског от па да. 
Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као усме ну и 
пи са ну ева лу а ци ју. 

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле де
ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та ци о
ни: Основ ни хе миј ски пој мо ви (3), Струк ту ра суп стан ци (10); Дис
перз ни си сте ми (4), Хе миј ске ре ак ци је (15), Ки се ли не, ба зе и со ли 
(5); Ок си до ре дук ци о не ре ак ци је (6); Хе ми ја еле ме на та и је ди ње ња 
(27); Хе миј ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (4).

За образовни профил: ТРАН СПОРТ НИ КО МЕР ЦИ ЈА ЛИ СТА 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТАЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве екологијe и заш титe жи вот не сре ди не је да уче
ни ци раз ви ју еко ло шку и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но
сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту и ра ду, да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за еко ло ги ју као на у
ку уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду
ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

Задаци на ста ве еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не су да 
уче ни ци:

– усво је на став не са др жа је еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са на уч ног аспек та као основ за про фе си о нал ни раз вој и на
ста вак шко ло ва ња;

– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при
хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма сре ди ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;



– раз ви ју спо соб ност кри тич ког ми шље ња и ре ша ва ња про
бле ма;

– раз ви ју спо соб ност за пи са ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју на 
ма тер њем је зи ку у еко ло ги ји као на у ци; 

– раз ви ја ју функ ци о нал на зна ња из еко ло ги је и за шти те жи
вот не сре ди не;  

– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз у ме ју зна чај би о ло шке (ор ган ске) про из вод ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;

– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– фор ми ра ју рад не на ви ке и од го во ран од нос пре ма ра ду;
– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ПРИН ЦИ ПИ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет про у ча ва ња, зна чај еко ло ги је и ни вои ор га ни за ци је 
жи вог све та.

Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. 
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма: по

јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Жи вот но ста ни ште.
По јам и осо би не по пу ла ци је. 
Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја и од

но си ор га ни за ма у би о це но зи. 
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе и од но си у еко

си сте му. Кла си фи ка ци ја еко си сте ма.
Би ос фе раје дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Про це си 

кру же ња во де (хи дро ло шки ци клус), угље ни ка, азо та, фос фо ра и 
сум по ра.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

II.  ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме

не фи зич ких усло ва сре ди не. По ди за ње на се ља и усло ви жи во та у 
гра до ви ма. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти на ру ша ва ња и за га ђи
ва ња жи вот не сре ди не.

За га ђи ва ње и за шти та жи вот не сре ди не: по јам, из во ри и вр
сте за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ефек ти за га ђи ва ња. Основ ни пој
мо ви еко ток си ко ло ги је. Кла си фи ка ци ја ток си ка на та. Вр сте и на чи
ни тро ва ња. Ток сич ни ефек ти. Би о ло шке осо бе но сти ор га ни за ма и 
мо гућ ност не у тра ли за ци је штет ног де ло ва ња ток сич них ма те ри ја.

За га ђи ва ње и за шти та ва зду ха. Из во ри и кла си фи ка ци ја за га
ђи ва ча ва зду ха. Нај зна чај ни ји за га ђи ва чи ва зду ха (сум порди ок сид, 
во до никсул фид, угљенмо нок сид, ок си ди азо та, озон, угљо во до
ни ци, флу о ри ди). Ути цај вре ме на и кли ме на про це се за га ђи ва ња 
ва зду ха. Ефек ти за га ђи ва ња ва зду ха на жи ви свет. Ефек ти на ма
те ри јал на и кул тур на до бра. Ме ре за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та во де. Вр сте и из во ри за га ђи ва ња во да. 
Фи зич ко и хе миј ско за га ђи ва ње во да. Би о ло шко за га ђи ва ње во да. 
За га ђи ва ње мо ра и оке а на. За шти та во да од за га ђи ва ња. Си стем 
за тво ре них ци клу са во де. Пре чи шћа ва ње от пад них во да. За шти та 
во да од тер мал ног за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та зе мљи шта. Из во ри за га ђи ва ња зе мљи
шта. За га ђи ва ње зе мљи шта чвр стим от па ци ма. За га ђи ва ње зе
мљи шта та ло же њем за га ђи ва ча из ва зду ха. За га ђи ва ње зе мљи шта 

по сред ством за га ђе не во де. За га ђи ва ње зе мљи шта при по љо при
вред ној про из вод њи. За шти та зе мљи шта од за га ђи ва ња. Об ра да 
от па да ка ин ду стри је. Об ра да и де по но ва ње чвр стих от па да ка из 
на се ља. Про из вод ња уз ма њу ко ли чи ну от па да ка. Про из вод ни си
сте ми без от па да ка.

За га ђи ва ње и за шти та хра не. Из во ри за га ђи ва ња хра не. Ади
ти ви хра не. Кон та ми нан ти хра не. Пе сти ци ди. За шти та хра не од за
га ђи ва ња.

Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње и за шти та. Из во ри и вр сте ра ди ја
ци је. При род на и ве штач ка зра че ња. Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње во
де и зе мљи шта. Би о ло шки ефек ти зра че ња. Ра ди о ак тив ни от па ци и 
про блем њи хо вог де по но ва ња. Кон тро ла и за шти та.

Бу ка и за шти та од бу ке. Из во ри бу ке. Де ло ва ње бу ке на ор
га ни зам чо ве ка и жи во ти ња. Ви бра ци је. Ме ре за шти те од бу ке и 
ви бра ци ја.

Си стем пра ће ња за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (мо ни то ринг 
си стем). По јам и кла си фи ка ци ја си сте ма мо ни то рин га. 

Про јект на ак тив ност: пра ће ње и раз ма тра ње па ра ме та ра жи
вот не сре ди не на раз ли чи тим ло ка ли те ти ма.

Уре ђи ва ње сре ди не и из град ња про сто ра. Прин ци пи и ме то де 
пла ни ра ња и уре ђи ва ња про сто ра.  Еко ло шке осно ве про стор ног 
пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. Еко ло ги ја пре де ла.

III. ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ ност за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте ма 
и пре де о них це ли на.

На ци о на ли пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

X.  ЕКО ЛО ШКИ, ЗДРАВ СТВЕ НИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ АСПЕК ТИ 
ИН ТЕ ГРАЛ НОГ БИ О ЛО ШКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ВАС ПИ ТА ЊА.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 

про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку здра ве ис хра не.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ток си ко ма ни је и бо ле сти за ви сно сти.

Де ба та: тим ски рад ве зан за про бле ма ти ку од но са ме ђу по
ло ви ма.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ре про дук тив ног здра вља.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку пол но пре но си вих бо ле сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку СИ ДА.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Са др жа ји про гра ма на став ног пред ме та еко ло ги је и за шти те 
жи вот не сре ди не за обра зов не про фи ле у тро го ди шњим струч ним 
шко ла ма има ју ошп те о бра зов ни и струч ни ка рак тер и тре ба да до
при не су про фе си о нал ном раз во ју уче ни ка и фор ми ра њу њи хо ве 
оп ште кул ту ре. Исто вре ме но, струк ту ра про гра ма да је осно ву за 
бо ље раз у ме ва ње са др жа ја струч них пред ме та.

Про грам је струк ту и ран та ко да су по је ди не обла сти по де ље
не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це ли не. На став не 
те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру ко јих се бли же 
од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. Број ча со ва по треб них за 
ре а ли за ци ју на став не те ме (об ра да но вог гра ди ва, по на вља ње, ве
жба ње, си сте ма ти за ци ја) од ре ђу је на став ник.

За ре а ли за ци ју про гра ма ве о ма је ва жно до бро пла ни ра ње и 
при пре ма ње на став ног про це са. Под тим се, из ме ђу оста лог, под
ра зу ме ва пре вас ход но из ра да гло бал ног (го ди шњег) и опе ра тив них 
(ме сеч них) пла но ва ра да.



При ли ком ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, уз ра сту уче ни ка, њи хо вом прет ход
но сте че ном зна њу и ко ре ла ци ји еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са дру гим на став ним пред ме ти ма.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја пред ме
та за ове обра зов не про фи ле, на став ник мо же да при ме ни ши ро ки 
оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, ме то да и сред ста ва 
на став ног ра да. Но ви са др жа ји, ко ји ни су про пра ће ни по сто је ћим 
уџ бе ни ци ма, мо гу се ре а ли зо ва ти упо тре бом аде кват них  тек сту ал
них и ви део ма те ри ја ла.

На став ник тре ба да ре а ли зу је ди дак тич ке мо де ле ко ји у се би 
ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства на став ног ра да и 
ускла ђе ни су са про грам ским са др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци ма 
на ста ве би о ло ги је. 

За ре а ли за ци ју еко ло шких са др жа ја мо гу ће је при ме ни ти 
про блем ски, про гра ми ра ни мо дел на ста ве и те рен ску на ста ву или 
би о ло шку на став ну екс кур зи ју. Пред ви ђе не про јект не ак тив но сти 
је по треб но ре а ли зо ва ти тим ском на ста вом у шко ли или ван ње. 
Уко ли ко се на ста ва ре а ли зу је у шко ли, нај а де кват ни ји обје кат за то 
је ка би нет. За ре а ли за ци ју про гра ма нео п ход но је да шко ла обез бе
ди ми ни мум на став них сред ста ва, што је пред ви ђе но и ре гу ли са но 
Пра вил ни ком о нор ма ти ву школ ског про сто ра, опре ме и на став них 
сред ста ва.

Об зи ром да се уче ни ци об у ча ва ју за про фе си о нал ну де лат
ност, по треб но је ка да је год то мо гу ће, на ста ву из во ди ти и у објек
ти ма из ван школ ског ком плек са ко ји се ка рак те ри шу дру штве ним 
зна ча јем. То мо гу да бу ду раз ли чи ти објек ти у обла сти про из вод
ње (по љо при вред на до бра, ком би на ти за про из вод њу хра не и сл.), 
објек ти на уч ног ра да (на уч ни ин сти ту ти, екс пе ри мен тал на по
љо при вред на до бра, екс пе ри мен тал не ве те ри нар ске ин сти ту ци
је, мре сти ли шта...), објек ти екс по нат ног ка рак те ра (при род њач ки 
му зе ји, зо о ло шки вр то ви, бо та нич ке ба ште, на ци о нал ни пар ко ви и 
дру га за шти ће на при род на до бра).

При ли ком по се те објек ти ма у обла сти про из вод ње, уче ни ци 
тре ба да се што не по сред ни је, пот пу ни је и си сте ма тич ни је упо зна
ју са ко ре ла ци ја ма ко је се оства ру ју из ме ђу људ ских де лат но сти и 
при ро де. 

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да по зна ју основ не 
пој мо ве и прин ци пе еко ло ги је и кон цеп та одр жи вог раз во ја.  

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба да ис ка зу ју кри тич ки од
нос пре ма про бле ми ма за га ђи ва ња, де гра да ци је и за шти те жи вот
не сре ди не, при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва 
бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба да сте че на зна ња из еко ло
ги је, за шти те, уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја 
при ме не у ре ша ва њу про бле ма из ове обла сти и по ка зу ју од го во
ран од нос пре ма при ро ди, ње ној за шти ти и уна пре ђи ва њу.

Са вре ме ни на став ни про цес зах те ва од на став ни ка пу ну ан
га жо ва ност и пер ма нен тан рад на лич ном струч ном уса вр ша ва њу. 
Под тим се под ра зу ме ва по ха ђа ње аде кват них акре ди то ва них се
ми на ра и пра ће ње са вре ме не на уч не, струч не  и ме то дич ке ли те
ра ту ре.

Образовни профили: НА У ТИЧ КИ ТЕХ НИ ЧАР – РЕЧ НИ СМЕР, 
НА У ТИЧ КИ ТЕХ НИ ЧАР – ПО МОР СКИ СМЕР И ТЕХ НИ ЧАР 
ПТТ СА О БРА ЋА ЈА

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве дру гог стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни
ка тив ним ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња 

стра ног је зи ка за по тре бе стру ке; раз ви ја ње са знај них и ин те лек
ту ал них спо соб но сти уче ни ка, ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них 
и естет ских ста во ва; раз ви ја ње оп штих и спе ци фич них стра те ги ја 
уче ња и кри тич ког ми шље ња; раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал
но, ауто ном но уче ње, тра же ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; 
овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је нео п ход на 
да се стра ни је зик ко ри сти ра ди бо ље ин фор ми са но сти у обла сти 
стру ке и оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у 
усме ном и пи са ном об ли ку.

Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да  у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну  увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да  
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње  и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег од но сно че твр тог раз ре да сред ње струч не 
шко ле са вла да ју дру ги стра ни је зик до ни воа А2/А2+  ако је у пи
та њу по чет ни ни во, од но сно до ни воа Б1/Б1+ ако су уче ни ци тај 
је зик учи ли већ у основ ној шко ли или пак има ли не дељ ни фонд 
од 4 ча са.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма 

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же.

Комуникативне функције:
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак;фор мал но, не фор мал но, 

спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро

је ва итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти

Тематика:
Тематика обухвата како теме везане непосредно за струку

тако и теме из свакодневног живота.

Стручна тематика

Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 
упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 



са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл) тре ба да 
са др же сле де ћу те ма ти ку ва за ну за стру ку:

– Ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на ми ри ни це 
– Ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, опре ма
– При пре ма, про из вод ња,  па ко ва ње, скла ди ште ње и кон тро

ла про из во да
– Ор га ни за ци ја и про цес ра да, пру жа ње услу га, ор га ни за ци ја 

фир ме, пред у зе ћа, обла сти де ло ва ња, струк ту ра пред у зе ћа, фир ме 
– Људ ски ре сур си уну тар фир ме: зва ња, опис по сло ва, од го

вор но сти и оба ве зе
– Про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку и па пи ри од 

вред но сти (ва у че ри, ме ни це, по твр де, фор му ла ри)
– Ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не
– Пра ће ње но ви на у обла сти стру ке
– По слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку 

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Те ме ко је се ти чу сва ко днев ног жи во та и ра да у по ро ди ци, 
шко ли и ме сту у ко ме уче ник жи ви (у зе мља ма чи ји се је зик учи 
и на шој зе мљи), ин те гри шу се у но ве ши ре те ме: кра ћа пу то ва ња, 
по се та по зо ри шту, му зе ју, зна ме ни тим ме сти ма. Основ ни по да ци 
из исто ри је и кул ту ре на ро да чи ји се је зик учи и на ших на ро да.

Оп шта ге о граф ска обе леж ја и ту ри стич ка под руч ја зе ма ља 
чи ји се је зик учи. Глав ни град. Но вац и ка рак те ри стич ни оби ча ји.

При род не ле по те, ту ри стич ки цен три и при род на бо гат ства 
зе ма ља чи ји се је зик учи и на ше зе мље.

Школ ски пи сме ни за да ци: по је дан пи сме ни за да так у сва ком 
по лу го ди шту. 

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Те ме из са вре ме ног жи во та у зе мља ма чи ји се је зик учи и на
шој зе мљи. Кул тур ноисто риј ски спо ме ни ци и дру ге зна ме ни то сти 
ка рак те ри стич не за раз у ме ва ње кул ту ре и оби ча ја на ро да чи ји се 
је зик учи. При ме ри људ ске со ли дар но сти. За шти та чо ве ко ве сре
ди не. Спорт ске и дру ге ак тив но сти мла дих.

На ци о нал ни пра зни ци и оби ча ји. Пу то ва ња (пре во зна сред
ства, ин фор ма ци је на ста ни ци, аеро дро му, ту ри стич кој аген ци ји, 
хо те лу и ре сто ра ну).

Школ ски пи сме ни за да ци: по је дан пи сме ни за да так у сва ком 
по лу го ди шту.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча со ва го ди шње)

Жи вот и рад уче ни ка у шко ли и ван ње. Шко ло ва ње и из бор 
за ни ма ња. Ме ђу на род на са рад ња омла ди не. Ак ту ел не те ме из сва
ко днев ног дру штве ног жи во та у зе мља ма чи ји се је зик учи и на шој 
зе мљи. Сред ства јав ног ин фор ми са ња. До стиг ну ћа са вре ме не на у
ке и тех ни ке. Из жи во та и ра да зна ме ни тих љу ди. Кул тур ноисто
риј ско бла го. При каз зна ме ни то сти на ше зе мље стран цу.

Школ ски пи сме ни за да ци: по је дан пи сме ни за да так у сва ком 
по лу го ди шту.

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

РЕ ЧЕ НИ ЦА

– Не за ви сно сло же на ре че ни ца са and, but, or, neither .... nor
They went to the the a tre and we went to the ci ne ma. She ne it her 

sings nor dan ces.

– Питања
а) »WH« qu e sti ons 
Whe re are you go ing?
б) Крат ка пи та ња:
When? Whe re? Why?
в) Tag qu e sti ons (R) 
She is co ming, isn’t she?
– Функ ци о нал ни ти по ви ре че ни ца:
а) Об ли ци  ко ји има ју функ ци ју из ја ва: 
I feel very ti red to day.
б) Об ли ци ко ји има ју функ ци ју пи та ња: 
You аre co ming/
в) Об ли ци ко ји има ју функ ци ју за по ве сти: 
Go away! Wall you open the win dow, ple a se?
– Неуправни говор
а) из ја ве – увод ни гла гол у јед ном од са да шњих вре ме на:
I am ha vimg bre ak fast«  She says that she is ha ving bre ak fast.
б) мол бе, зах те ви, на ред бе:
»Gi ve me the bo ok!« She told me to gi ve her the bo ok.
»Pass me the bo ok, ple a se«, He asked me to pas him the bo ok.
в) питања – уводни глагол y једном од садашњих  времена:
– Yes/No questions.
»Are you cоming with us?« He asks us if we are coming with 

them,
– »WH« questions
»Where do you livе?« He wants to know where I live.

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

1. Члан
Од ре ђе ни члан уз на зи ве пла нин ских ве на ца, име на зе ма ља:
the Alps, the Net her lands
– Од ре ђе ни члан уз име ни це је ди не у сво јој вр сти (the sun,

the moon)
– Нео д ре ђе ни члан y из ра зи ма за ме ру, ко ли чи ну
и вре ме:
two po unds a yard, 10 di nars a ki lo, 90 km an ho ur
– Hyлти члан уз на зи ве кон ти не на та, је зе ра, зе ма ља, пла ни на, 

остр ва:
America, Lake Michigan, England, Ben Nevis, Greenland.

2. Име ни це
– Мно жи на нај че шћих сло же ни ца: ar mcha irs, postmen passers

by и др.
– Име ни це са гла го лом у јед ни ни (news, information и до.)
What’s the news? I’ve got so me very use ful in for ma tion.
– Име ни це ca гла го лом y мно жи ни (people, cat tleи др.)
The re we re many pe o ple in the stre et. The cat tle are gra zing.
– Дру ги но ми на ли – ге рунд
а) y функ ци ји су бјек та 
Pa in ting as а Mi ce hobby,
б) y функ ци ји објек та
I likе re a ding.
– Сак сон ски ге ни тив ca име ни цом y мно жи ни.
– За ме нич ки об ли ци.

3. За ме ни це
– По врат не за ме ни це: 
John has hunt him self.
– При свој не за ме ни це: The bo ok I fo und was he re.
– Нео д ре ђе не за ме ни це (so me, any и сло же ни це ca so me «any/

so me body, so me o ne, so met hing; anybody, anyone, anything)
So met hing very in te re sting hap pe ned to ire last night. Anyone can 

do that. He didn’t see anything.

4. Де тер ми на то ри
– Упит ни де тер ми на то ри
What bo oks do you read? Who se da ug hter is she?
– Одрични де тер ми на тор: no
The re’s no but ter in the frid ge. He has no fri ends.



5. При де ви
 – Ана ли тич ки ком па ра тив и су пер ла тив: popular – more po

pular – the most popular
– Не пра вил но по ре ђе ње:
He is bet ter than Paul. Is he re ally the worst pu pil in his school?

6. Бро је ви
Про сти бро је ви пре ко 100.

7. Пар ти та тив ни кван ти фи ка то ри:
a sli ce of bread, a bot tle of wa ne и др.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА 

1. Гла го ли
– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње:
– The Sim ple Past Ten se нај че шћих не пра вил них гла го ла
– The Pre sent Per fect Ten se
а) за рад њу ко ја ce упра во за вр ши ла:
Mary has just ar ri ved. He has fi nis hed it at. last.
б) y ре зул та тив ном зна че њу: 
Who has bro ken the glass?
– BE GO ING TO за из ра жа ва ње на ме ре y бу дућности: 
John is go ing to le a ve soon.
– The Fast Con ti nu o us Ter se
а) за ис ти ца ње ду жег тра ја ња. јед не про шле рад ње у од но су 

на дру гу про шлу рад њу:
He was sit ting in his gar den when I saw him.
б) за ис ти ца ње трај но сти рад ње:
They we re tra i ning all af ter noon yester day.
– Им пе ра тив – пр во и тре ће ли це јед ни не и тре ће ли це мно

жи не (R)
Let me do it! Let them go!
– Не пот пу ни гла го ли:
а) can, co uld {sim ple past) 
I co uldn’t co me ear li er
б) must, bad to {sim ple past)
I had to see im. Why did you ha ve to le a ve so early? 
в) may (зна че ње да ва ле)
May I ta ke your pen, ple a se? Yon may go now.
– Најчешћи двочлани глаголи (фразални и предлошки):
lo ok for ward, lo ok for, de pend on и др.

2. При ло зи
– Из во ђе ње при ло га: 
She al ways dri ves slowly.
– При лог well
You ha ve do ne it well.

3. Ве зни ци
and, but, or; neither.., nor

IV. TBOPБA РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фин си и су фик си за твор бу при де ва: il, im, ir 
un able, ful, les. y и др.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе.

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА 

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

III РАЗ РЕД  
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1. Сло же на ре че ни ца:
а) Ре ла тив не кла у зе:
Is this the girl who se mot her is very ill?
The man (that) you saw yester day is my fat her. (обра ти ти  па

жњу на кон такт не ре че ни це).

б) Адвер би јал не кла у зе: 
– за по ре ђе ње:
He runs fаster than I do.
– за ме сто:
I don’t know whe re he li ves.
– за вре ме:
I ha ven’t seen him sin ce he left school.

2. Сла га ње вре ме на:
I know that he Bi ces/li ked/ will Mke you. He was su re he wo uld 

co me again.

3. Не у прав ни го вор
а) сла га ње вре ме на y по тврд ној ре че ни ци (гла гол глав не ре че

ни це у јед ном од про шлих вре ме на
»I´ll me et him to mor row.« She said she wo uld me et him the fol

lo wing day.
б) сла га ње вре ме на у yпитнoj ре че ни ци (гла гол глав не ре че

ни це у јед ном од про шлих вре ме на): 
– Yes/No qu e sti ons
»Ha ve you ever been to Lon don?« He asked me if I had ever been 

to Lon don.
– »WH« qu e sti ons
»Whe re do es Pe ter  li ve?« He wan ted to know whe re Pe ter li ved.
4. Пи та ња:
– Tag  qu e sti ons
You will co me, won´t you?
– Уч ти ва пи та ња:
Wo uld you gi ve me the bo ok, ple a se?

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУПA

1. Члан
– Од ре ђе ни члан ис пред пре зи ме на у мно жи ни, ис пред на зи

ва му зич ких ин стру ме на та, у пред ло шким фра за ма:
The Smiths ha ve mo ved to anot her flat. She plays the pi a no.
He ca me early in the mor ning.
– Нео д ре ђе ни члан у уз вич ним ре че ни ца ма: 
– What a day! What a mess!
Нул ти члан y из ра зи ма by car/bus и др. 
I еnјоу tra vel ling by bus.

2. Име ни це
– Адјек ти вал на упо тре ба име ни ца:
She li kes che e se pie. Who has seen the film »Lo ve Story?« 
– Плу ра лиа тан тун тум: scis sors, spec tac les, tro u sers
– Сак сон ски  ге ни тив – елип тич на упо тре ба: 
– To night we are go ing to Bill.  My car is fa ster than John’s.

3. За ме нич ки об ли ци 
За ме ни це
– Уза јам нопо врат не за ме ни це – each other, one another
Tom amd Mary ha ve known each ot her for years. We must un der

stand one anot her if we want to Mve to get her.
– Ре ла тив не за ме ни це – who, which, who se, what, that
This is the man who you met last light. The bo ok which I bro ught 

this mor ning as Mary’s. Say what you think of Mm. I saw the man that 
you told me abo ut.

– Од рич не за ме ни це (no ne, сло же ни це ca no – no body, no one, 
not hing)

I saw no body and he ard aot hing. No ne of us is get ting any youn ger,

4. При де ви
– Об но ви ти по ре ђе ње при де ва:
– При де ви у но ми нал ној функ ци ји:
the rich, the po or, the blind, the mu te и др.
He’s col lec ting mo ney fbr the po or.

5. Бро је ви.
Че ти ри ра чун ске рад ње.



III ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА 

1. Гла го ли
– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње:
– The Pre sent Per fect Tet nse
а) уз при ло ге ever, ne ver, sin ce, for, la tely
Ha ve you ever been fto Lon don? I ha ve ne ver seen a mummy,
I ha ven’t seen him sin ce last Mon day. He has been 111 for two 

we eks now. Ha ve you seen a good film la tely?
б) y кон ти ну а тив ном зна че њу:
Havе you been to the ci ne ma this we ek?
– The Past Per fect Ten se
She told me Ms na me as soon as he had left.
– The Pre sent Per fect Con ti nu o us Ten se 
– I’ve been wor king he re for tan years now.
– Не пот пу ни  гла го ли – should, would, ought to
a) ca ин фи ни ти вом  пре зен та:
You sho uld go to the den tist. Wo uld you do me a fa vo ur?
You ought to fi nish it tm ti me.
6) са ин фи ни ти вом пер фек та
You sho uld ha ve do ne it on ti me. Why didn’t you?
b) WO ULD/USED TO за рад њу ко ја ce по на вља ла y про шло сти
Whi le he li ved in the co un try he wo uld/used to get up early and 

go for long walks. 
Ге рунд
а) по сле пред ло га:
She left wit ho ut saying a word. She is fond of re a ding,
б) по сле гла го ла: enjoy, ke ep on, pre fer, avoid и др.
– The Pas si ve Vo i ce – sim ple pre sent/past. 
En glish as spo ken all over the world. This bo ok was pu blis hed 

lasst month.

2. При ло зи
По ре ђе ње при ло га:
fast – fa ster – fa stest; cle verlymo re cle verlymost cle verly

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фик си и су фик си за твор бу гла го ла: dis, mis, 
re, un; en, ize, fy

VII. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1. Сложена реченица
а) Адвербијалне клаузе
– намерна
He went to the air port to see Mary off.
– узрочна
We cam ped the re be ca u se it was too dark to go on.
б) погодбене реченице
– реална
I shall un der stand you bet ter if you spe ak slowly.
– потенцијална
If I had the bo ok, I wo uld gi ve it to you.
– иреална (Р)
If I had seen him, I wo uld ha ve told him to co me.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан
а) Обновити научене употребе члана.
б) Одређени члан уз градивне именице, називе годишњих

доба, обеда, уз називе институција, хотела
The milk I bo ught yester day was so ur. I´ll al ways re mem ber the 

spring of 1975. The sup per I had last night was very good.
He bo o ked a ro om ar the Me tro pol.

в) Нулти члан уз делове дана (са предлогом at)
at sun set
г) Члан уз називе новина и часописа –Vogue, The NewYork

Times
2. Именице
а) Обновити множину именица
б) Генитив мере
a two mi les´s walk, a day´s work
в) Дупли генитив (Р)
a fri end of his fat her´s
3. Заменички облици
а) Заменице
– Обновити научене заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,

they)
They say she left him years ago.
– Неодређено ONE
I ne e ded a pen and he ga ve me one.
– Опште заменице (each, all, сложенице са every, everybody,

everyone, everything)
Everybody li ked him. He knew everyone. I know everything.
Each had a bo ok. He was so rry for them all.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе
– Општи детерминатори
every, each, all
He co mes he re every day. Each boy got an ap ple. He works all day.
4. Придеви
Об на вља ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва.
5. Бројеви
Де ци ма ли, раз лом ци

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Глаголи
а) Време и аспект глагола – обновити
б) The Pre sent Per fect Con ti nu o us
She has been li ving he re sin ce 1980.
в) The Pas si ve Vo i ce (fu tu re, pre sent per fect)
Your let ter will be de li ve red to mor row. His bo oks ha ve been tran

sla ted in to En glish:
г) Герунд
После придева worth, busy
She was busy pe e ling the ap ple. The exi bi ti on is worth se e ing.
д) Инфинитив
Инфинитив са ТО и без ТО (ba re in fi ni ti ve)
Are you ready to go now? I must fi nish this ho me work.
He ma kes us work very hard. I saw him cross the stre et.
После упитних речи
I don´t know how to open this box. I´ve no idea which bus to ta ke.
После придева (Р)
I´m glad to ha ve met you. This bag is too he avy to ca rry.
ђ) Партиципи
Партиципи као адјективали
sto len mo ney, run ning wa ter
е) Непотпуни глаголи
can (be able to, be al lo wed to)
Can I use your pho ne, ple a se?
co uld
Co uld I use your pho ne?
must (ha ve to)
I must try to be ni cer to him. I ha ve to go ho me.
Двочлани глаголи (фразални и предлошки) – take part, gi

ve up, call on и др.
2. Прилози
а) Конверзија прилога и придева
early, fast pretty и др.
She´s a pretty girl. It´s pretty hard for us to un der stand him.
This is a fast car. He runs fast.
б) изведени са ly уз промену значења (hard near и др.)
He works hard. He hardly works at all.



3. Предлози
Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 

на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Твор ба сло же ни ца и де ми ну ти ва.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми и фра зе.

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Реч ник си но ни ма, реч ник из го во ра.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
( 2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји

Фонетика и ортографија
Пра вил на упо тре ба ак цен та. Пра вил на упо тре ба апо стро фа.
Синтакса
За ви сне ре че ни це: вре мен ска са qu an do, men tre, men tre che, 

do po che.
Узроч не: Va do a pas seg gio perché fa bel tem po.
На мер не: Si a mo in Ita lia per im pa ra re la lin gua ita li a na.
Уз вич не: Che ver gog na!
Не за ви сне сло же не ре че ни це: I due ami ci so no al bar e par la no 

di co me han no pas sa to il fi ne set ti ma na.
Не у прав ни го вор:
а) из ја ве: Tuo zio di ce che Bel gra do è una bel la cit tà.
б) мол бе, зах те ви, на ред бе: Ti ha chi e sto di ave re pa zi an za e di 

aspet ta re an co ra di e ci mi nu ti.
в) пи та ња: Ro ber to do man da a Pa o lo se mar ta è ita li a na.
Члан
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 

чла на.
Нај ва жни ја пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це.
Упо тре ба чла на уз ге о граф ске пој мо ве.
Именица
Мно жи на име ни ца (no mi mo bi li) (il ra gaz zo, la ra gaz za, il pro-

fes so re, la pro fes so res sa, l`u o mo, la don na...), име ни це на  to re: l`at-
to re, l`at tri ce.

Име на жи во ти ња, во ћа ка и пло до ва.
Заменице
Не на гла ше не лич не за ме ни це у функ ци ји ин ди рект ног (mi, ti, 

Le gli, le, ci, vi, gli) и ди рект ног објек та (mi, ti, La, lo, la, ci, vi, li, le).
Ме сто не на гла ше них лич них за ме ни ца уз гла гол, уз мо дал не гла

го ле, уз об ли ке ин фи ни ти ва, пар ти ци па про шлог (pas sa to pros si mo).
Здру же ни об ли ци не на гла ше них лич них за ме ни ца.
По врат не за ме ни це.
Придеви
По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, ре ла тив ни су пер ла

тив. Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га mol to, trop po. Су фикс  is si mo.

Trop po, mol to, pa rec chio, tan to, po co у функ ци ји при де ва.
При дев bel lo и qu el lo
Бро је ви до 1000 и ви ше хи ља да.
Глагол
Про шло не свр ше но вре ме (im per fet to) пра вил них и не пра вил

них гла го ла. Упо тре ба им пер фек та.
Прет про шло свр ше но вре ме (tra pas sa to pros si mo).
Про шло вре ме по год бе ног на чи на (con di zi o na le pas sa to). 
Упо тре ба по год бе ног на чи на.
Прилог
По ре ђе ње при ло га 
На чин ски при ло зи на -men te
Trop po, mol to, pa rec chio, tan to, po co у функ ци ји при ло га (Ab-

bi a mo man gi a to tan to. Han no be vu to pa rec chio)

Предлози
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би пред ло га.
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји

Члан
Упо тре ба чла на уз вла сти та име на: Il buon Car lo, la Mag na-

ni..., име на гра до ва L`an ti ca Ro ma... Il Ca i ro, la Mec ca, L`A ia...
Именица
Не ке не пра вил но сти име ни ца му шког и жен ског ро да (il po e ta 

-i po e ti, la gu ar dia...)
Де фект не име ни це са об ли ци ма са мо за јед ни ну или мно жи

ну (gli oc chi a li, le for bi ci...)
Заменице
Пре глед свих об ли ка здру же них не на гла ше них за ме ни ца.
Не на гла ше не лич не за ме ни це, ре флек сив не за ме ни це уз об

ли ке ин фи ни ти ва, ге рун да, им пе ра ти ва, ап со лут ног пар ти ци па и 
реч цу ec co

По врат не за ме ни це
Ре ла тив не за ме ни це (об ли ци che, cui и il qu a le)
Придеви
Об ли ци при де ва san to
Син те тич ки (ор ган ски) об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва 

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва pic co lo, gran de, bu o no, cat ti vo.
Раз ли ка у зна че њу из ме ђу ана ли тич ких и син те тич ких об ли ка ком
па ра ти ва и су пер ла ти ва (più gran de: mag gi o re; più bu o no: mi gli o re).

Ал те ра ци ја при де ва, ла жна ал те ра ци ја.
Глаголи
За по вед ни на чин (Im pe ra ti vo). Од рич ни об ли ци за по вед ног 

на чи на
Гла гол ски при лог са да шњи, ге рунд (Ge run dio) Упо тре ба ге

рун да,
Струк ту ра sta re + ge run dio (Sto leg gen do un li bro in te res san te)
Кон јунк тив са да шњег вре ме на (Con gi un ti vo pre sen te), про шло 

вре ме кон јунк ти ва (Con gi un ti vo pas sa to). Упо тре ба кон јунк ти ва у 
за ви сним ре че ни ца ма.

Про шло не свр ше но вре ме кон јунк ти ва (Con gi un ti vo im per fet-
to), прет про шло свр ше но вре ме на кон јунк ти ва (Con gi un ti vo tra pas-
sa to). Упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сним ре че ни ца ма.

Прилози
По ре ђе ње при ло га be ne, ma le, mol to, po co.
Предлози
Упо тре ба пред ло га у ра зним вр ста ма ре че ни ца. Пред ло шки 

из ра зи.
Синтакса
Ре ла тив не ре че ни це: Qu e sto è il li bro che mi pi a ce di più. 
Ком па ра тив не: Han no por ta to me no di qu el lo che ave vo aspet-

ta to. 
По сле дич не: So no tal men te stan co che non ri e sco di sta re in pi e di. 
Су бје кат ске, об је кат ске
Лексикологија
Гра ђе ње име ни ца су фик си ма -an te, -en te, -en za, -ez za, -eria...

(can tan te, par ten za, dol cez za...)
Ал те ра ци ја име ни ца и при де ва.
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 



ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји

Ортографија
Име ни це с ети мо ло шким „i” (cro ci e ra, co sci en za и сл.).
Де ље ње ре чи на сло го ве.
Члан
Пра ви ла о из о ста вља њу чла на. Гла го ли no mi na re, eleg ge re, 

dic hi a ra re.
Из о ста вља ње, од но сно упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
Именица
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ла жне ал те ра ци је.
Име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну (no mi so vrab bon-

dan ti).
Име ни це са не пра вил ном мно жи ном (tem pio - tem pli, dio - dei 

и сл.).
Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком

би на ци је име ни це, гла го ла и при ло га: la va sto vi glie, la va sci u ga; but-
ta fu o ri; be ne sta re и сл.).

Придев
По ло жај при де ва у од но су на име ни цу.
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа

ја у од но су на име ни цу (де скрип тив на и ди стинк тив на функ ци ја 
при де ва).

Нео д ре ђе ни при де ви: og ni, qu al che, qu a lun que, qu al si a si.
При свој ни при дев al trui.
Заменица
По ка зне за ме ни це co stui / co stei / co sto ro; co lui / co lei / co lo ro. 
По ка зне за ме ни це qu e sti, qu e gli. 
Нео д ре ђе не за ме ни це chi un que и al tri.
Глагол
Pas sa to re mo to пра вил них и не пра вил них гла го ла.
Основ не ин фор ма ци је о дав но про шлом свр ше ном вре ме ну 

(Tra pas sa to re mo to).
Основ на зна че ња и упо тре ба про шлих вре ме на.
Ап со лут на упо тре ба:
ге рун да са да шњег и про шлог (ge run dio pre sen te, ge run dio pas-

sa to)
пар ти ци па про шлог (par ti ci pio pas sa to).
Пар ти цип пре зен та (par ti ci pio pre sen te) с гла гол ском вред но

шћу (La fon ta na ha una sta tua raf fi gu a ran te un pe sce).
Прилог
Кла си фи ка ци ја при ло га на осно ву мор фо ло шких осо би на 

(про сти, из ве де ни, сло же ни при ло зи и при ло шки из ра зи).
При лог do vun que.
Предлог
Раз ли ко ва ње при ло га од пред ло га (È en tra to den tro; È en tra to 

den tro la ca sa).
Синтакса
За ви сне ре че ни це:
– li mi ta ti va (Per qu el lo che ne sap pi a mo, non do vreb be pi o ve re).
– ec cet tu a ti va (Ci ve di a mo sta se ra, a me no che...).
– esclu si va (È an da to via sen za che ab bia det to ni en te). 
Хи по те тич ки пе ри од.
Упо тре ба im per fet ta уместо con di zi o na le pas sa to и con gi un ti vo 

tra pas sa to у ире ал ним хи по те за ма.
Упо тре ба im per fet ta уместо con di zi o na le pas sa to у слу жби бу

дућ но сти у про шло сти.
Сла га ње пар ти ци па про шлог у функ ци ји вре мен ске или 

узроч не ре че ни це са: објек том (код пре ла зних гла го ла: Pre se le chi-
a vi, mar co us ci di cor sa); су бјек том (код не пре ла зних и по врат них 
гла го ла: Tor na ta a ca sa, Lu i sa fe ce una doc cia).

За ви сна вре мен ска ре че ни ца ко ја тем по рал но прет хо ди глав
ној: екс пли цит не (tra pas sa to pros si mo) и им пли цит не ва ри јан те (in-
fi ni to pas sa to, ge run dio pas sa to, par ti ci pio pas sa to).

Ка у за тив но fa re и не на гла ше не лич не за ме ни це (Fam mi ve de-
re. L`ho pre ga to di non far gli e lo toc ca re).

Из ме шта ње при ло шке од ред бе за ме сто ис пред пре ди ка та и 
упо тре ба реч ца ci и ne (A Fi ren ze ci va do spes so. Di ami ci ne ho tan ti).

Па сив на струк ту ра an da re + par ti ci pio pas sa to (Qu e sto vi no va 
be vu to su bi to).

Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

НЕ МАЧ КИ ЈЕ ЗИК

II РАЗ РЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Уз коришћење реченичних модела обрађених у првој го
дини увести следеће нове изразе и облике.

Ред речи у просто проширеној реченици
Негативна питања:
Инфинитив са „ zu” уз неке глаголе и изразе
Зависно сложене реченице (по ло жај гла го ла и гла го ла са на

гла ше ним пре фик сом).
Временске реченице (wenn, als, bis, während) 
Als die Stun de en de te, gin gen wir in den Park. Wenn er Ze it hat, 

spi e len wir Schach. Ich wer de war ten, bis du kommst. Während wir 
Fus sball spi e len, kannst du ins Ki no ge hen.

Узрочне реченице (we il, da)
Er kann nicht kom men, we il er dem Va ter hel fen muss.
Dа er dem Va ter hel fen muss, kann er nicht kom men. 
Кондиционалне реченице реалне (wenn)
Wenn du Lust hast, komm mit ins Kino! Wenn sein Freund

wünscht, gehen wir heute ins Konzert.
Конјуктив у самосталној реченици (жеља, претпостав ка):
Hätte ich me hr Ze it! Du könntest Recht ha ben! 
Гла го ли – плу сквам пер фект ин ди ка ти ва и ва лент ност гла го ла 

(по јам, основ ни    мо де ли, до пу не: су бје кат, до пу не у ге ни ти ву, да
ти ву и аку за ти ву):

Er war spät ge kom men. Ich hat te me i ne Schlüssel ver lo ren.
Me i ne Schwe ster hat mich ein ge la den.
Das Ge setz be darf der Zu stim mung al ler Mit gli e der.
Du hilfst mir.
Члан – од ре ђе ни и нео д ре ђе ни у свим па де жи ма јед ни не и 

мно жи не; од ре ђе ни члан уз ге о граф ске пој мо ве; на зи ве зе ма ља му
шког и жен ског ро да, ре ка, пла ни на, мо ра, за тим уз име на го ди
шњих до ба, ме се ци, да на у не де љи.

Sie wa ren аm Schwar zen Ме ег. Er lebt in der Türkei. Der Mon tag 
ist dar er ste Tag in der Woc he. Der Som mer ist die heißeste Ja hres ze it.

Нулти члан – лич на имeна, на зи ви зе ма ља сред њег ро да, 
име на гра до ва, кон ти не на та, пре ди ка тив но упо тре бље ни на зи ви 
за ни ма ња, гра див не име ни це, уз ви ци и из ра зи:

Ber lin ist die Ha uptstadt der BRD. Ich soll Milch, Brot, und But
ter ka u fen. Hil fe! Ins Bett ge hen; zu Wort kom men.

Заменице – лич не, по ка зне, при свој не за ме ни це, »man«и »es« 
као су бје кат:

Hast du me i nen Bru der ge se hen? Gib mir dein Heft, bit te! Hast 
du di e se CD gehört? Das darf man nicht tun. Es ist nicht le icht, mit dir 
zu le ben. 

Придеви – преглeд при дев ских променa, по ре ђе ње при де ва, 
ред ни бро је ви:

Das war eine in te res san te Aus stel lung. Ich ha be he u te einen gu ten 
Film ge se hen. Wir fa hren mit dem let zen Bus. Er war im mer der bes te 
Schüler in un se rer Klas se. 

He u te ist der 15. Ja nu ar. 



Бројеви – oсновне ра чун ске рад ње.
– Бро је ви за мно же ње (zwe i fach, me hr fach, vi el fach).
– Бро је ви за рас по де лу (је drei Tel ler, zu zwe it).
– Раз ло мач ки бро је ви (ein Dri et tel; ein Vi er tel, die Hälfte).
– Бро је ви за по на вља ње (ein mal, zwe i mal, pa ar mal).
– При ло зи за ре ђа ње (er stens, zwe i tens, drit tens). 
Творба речи – сло же ни це, пре фи ги ра ње гла го ла, из ве де не 

име ни це и при де ви:
Hochschu le, Schul zim mer, Schul hof, auf ste hen,  ein zi e hen, Ein

he it, Schönheit, Fre undschaft, Frölichkeit, ze i tig , her zlich.
Лексикографија
Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Синтакса
Ва лент ност гла го ла и основ ни ре че нич ни мо де ли  да ље до

пу не: 
Wir den ken an die Zu kunft. Er wohnt in No vi Sad. Wir fa hren  

nach De utschland. Er ist mein Fre und. Sie ist dur stig. Ich fra ge mich, 
ob du kommst.

Номиналне и придевске фразе – ва лент ност нај фре квент ни
јих име ни ца и ва лент ност  нај фре квент ни јих при де ва: 

Di e ses dic ke lang we i li ge Buch.
Der al te Hut un se res Le hrers; se hr schnell; höchst in te res sant; re

ich an Kup fer; stolz auf mich.
Пасивне конструкције
Па сив рад ње (пре зент, пре те рит):
Di e ses Buch wird viel ge le sen. Darüber wird oft ge sproc hen. In 

un se ren Schu len wur de Sport   ge tri e ben. Ihre Le i stun gen wur den viel 
ge lobt. 

Па сив ста ња (пре зент, пре те рит): 
Di e ser Ro man ist schon über setzt. Sind die Auf ga ben noch nicht 

gelöst? Die Aus stel lung war  gut vor be re i tet.. Nein, sie wa ren nicht ein
ge la den.

Зависно сложене реченице
Вре мен ска ре че ни ца (nac hdem)
Сла га ње вре ме на: 
Nac hdem sie das gehört hat te, be gann sie zu we i nen.
Кон ди ци о нал не ре че ни це по тен ци јал не и ире ал не (са „wenn” 

или без ње га):
Wenn es noch Ze it gäbe, würde ich gern die Stadt be sic hti gen. 

Wenn er das gehört hätte (Hätte  er das gehört), wäre  er glücklich ge
we sen.

На мер не ре че ни це (da mit)
Ich sa ge es, da mit du es be gre ifst. 
На чин ске ре че ни це (in dem, oh ne dass, statt dass):
Er re de te, in dem er das Bild be trac hte te. Er ging aus dem Zim mer, 

oh ne dass es je mand  be merk te.
Ре ла тив не ре че ни це и при ме на ре ла тив них за ме ни ца:
Hi er ist das Buch, das du le sen sollst. Das war der Bus, den wir 

neh men soll ten.
Ин фи ни тив не кон струк ци је са „zu”,  „um zu”,   „oh ne  zu”  и 

„statt  zu”:
Sie hat ke i ne Lust mit zu kom men. Er hörte mir zu, oh ne et was zu 

sa gen.
Морфологија
Гла го ли – кон јук тив им пер фек та и плу сквам пер фек та и функ

ци о нал ни гла го ли у пе ри фра стич ним из ра зи ма.
Заменички прилози
Предлози са генитивом
Прилози за време, место, узрок и начин
Лексикологија – фра зе и из ра зи, лек си ка ли зо ва ни спо је ви 

ре чи, иди о ми.
По лу сло же ни це, де ри ва ци ја по вр ста ма ре чи.
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Си сте ма ти за ци ја пре ђе ног про гра ма.
Глаголи:
– гла го ли са пу ним зна че њем; по моћ ни гла го ли, мо дал ни гла

го ли, мо да ли тет ни гла го ли:
Sein + zu, ha ben + zu, pfle gen + zu, sich loh nen + zu
– ин фи ни тив ни гла го ли (se hen, hören, las sen) 
– функ ци о нал ни гла го ли (in Be we gung set zen, zur Verfügung 

stel len)
– ва лент ност гла го ла
Именице: кла си фи ка ци ја име ни ца по про ме ни у свим па де

жи ма јед ни не и мно жи не; упо тре ба од ре ђе ног и нео д ре ђе ног чла на)
Заменице: про ме на  лич них, при свој них, по ка зних, по врат

них, нео д ре ђе них, упит них по по де жи ма и њи хо ва упо тре ба у од
но су на наш је зик.

Придеви: атри бу тив на и пре ди ка тив на упо тре ба  и по ре ђе ње 
при де ва.

Бројеви: не по функ ци ји у ре че ни ци, већ по се ман тич ким 
кри те ри ју ми ма.

– оп шти, ред ни, бро је ви за по на вља ње, бро је ви за мно же ње, 
бро је ви за раз вр ста ва ње, раз ло мач ки бро је ви, при ло зи за ре ђа ње.  

Синтакса
Ва лент ност гла го ла, при де ва и име ни ца са те жи штем на раз

ли ка ма у срп ском и не мач ком је зи ку:
Er ähnelt se i nem Va ter. Sie ist zu al lem fähig. Hof fnung auf bes

se re Zu kunft. Man gel an Ko hle.

Допунска реченица
Es fru et mich, dass du ge kom men bist. Ich ent sin ne mich nicht, 

ihn je ge se hen zu ha ben.
Ich weiß nicht, dass du ge kom men bist. Ich weiß nicht, wo er ge

bli e ben ist.
Зависно сложене реченице
По сле дич не ре че ни це
(so...dass, nicht so .... als dass – гла гол у кон јук ти ву пре те ри та);
Er ist so ta ub, dass es nichts gehört hat. Er ist nicht so ta ub, als 

dass er nichts hören könnte.
По ред бе не ре че ни це (wie, als, als ob, als wenn – гла гол у кон

јук ти ву ):
Es war so le icht wie wir es er war tet hat ten. Es war le ic hter, als wir 

er war tet hat ten. Sie se hen aus, als ob sie die gan ze Nacht nicht geschla
fen ha be/ hätte. Er re de te, als ob er al les wüsste.

До пун ске  ре че ни це (ob wohl, on schon)
Ob wohl es schon spät  war, woll te er nicht nach Ha u se ge hen.
Заменичке фразе
Du in der let zten Bank, er als Di rek tor, wir  Ser ben, ich ar mer 

Mensch
Мо дал ни гла го ли – пер фе кат за из ра жа ва ње же ља, пред по

став ки и слич но:
Er hat nicht kom men wol len.
Sie will in Wi en ge lebt ha ben.
Sein Va ter soll se hr alt sein.
Das  dürf te nicht lan ge da u ern.
Партицип презента и перфекта ( атри бу тив на и пре ди ка

тив на упо тре ба)
Das schla fen de Kind; der ver lo re ne Ring; er hörte schwe i gend zu.
Vor der Re i se zurückge ke hrt traf er ni e man den zu Ha u se an.
Морфологија
Не га ци ја са: ke i ne swegs, nir gend wo, nir gend wo hin, ni e mand, ni

e mals, we der...noch.
Er wird uns ni e mals ver las sen.
Sie ist we der faul noch dumm.
Лексикологија
Зна че ње ре чи (основ на) 
Лексикографија
Струк ту ра  и ко ри шће ње струч ног реч ни ка.



РУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Реченица
Ре че ни ца са су бјек том ти па мы с тобой (Мы с бра том бу дем 

ре ша ть за да чи).
Ре че ни це са атри бу том из ра же ним при де ви ма и при свој ним 

за ме ни ца ма у раз ли чи тим па де жи ма (Я чи таю ин те ре сную кни гу; 
Он ду ма ет о кра си вой де ву шке; У мо е го хо ро ше го дру га есть брат).

Ре че ни це с пре ди ка том ти па: должен, нужно, надо, неопхо
димо + ин фи ни тив (Я дол жен учи ть ся; Мне ну жно учи ть ся).

Ре че ни це са при ло шким од ред ба ма за ме сто из ра же ним: а) 
ге ни ти вом и пред ло зи ма: у, около, вокруг, возле; б) аку зи ти вом с 
пред ло зи ма под, за; в) ин стру мен та лом с пред ло зи ма: под, за, над,
перед. Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за вре ме из ра же ним: а) 
ге ни ти вом – ис ка зи ва ње да ту ма; б) аку за ти вом с пред ло гом в; в) 
ло ка ти вом с пред ло гом в.

Ре че ни це с при ло шком од ред бом за циљ из ра же ном ин фи ни
ти вом.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за узрок из ра же ним ин
стру мен та лом (уз гла го ле ти па болеть).

Ди рек тан и ин ди рек тан го вор.
Именице
Про ме на име ни ца жен ског ро да на ъ. Про ме на сред њег ро

да на мя. Си сте ма ти за ци ја об ли ка ге ни ти ва мно жи не свих ти по ва 
име ни ца.

Заменице
Про ме на при дев ских за ме ни ца.
Придеви
Ду жи и кра ћи об лик при де ва. Атри бу тив на и пре ди ка тив на 

упо тре ба при де ва.
Бројеви
Про ме на ред них бро је ва.
Глаголи
Вид ски па ро ви са раз ли чи тим ко ре ни ма: бра ть  взя тъ, го во

ри ть  ска за ть, кла сть  по ло жи ть, ло жи ть ся  ле чь, се ди ть ся  се сть.
Пер фе кат гла го ла са осно вом на су гла сник. Им пе ра тив (1 л. мн., 

3. л. јед. и мн.). Гла го ли кре та ња: бе га ть  бе жа ть, не сти  но си ть.
Прилози
При ло зи за ко ли чи ну ти па: достаточно, немного, несколько.
Предлози
Нај че шће упо тре бља ва ни пред ло зи: у, около, вокруг, возде,

для с ге ни ти вом; к са да ти вом; за, под с аку за ти вом; за, под, над,
перед с ин стру мен та лом.

Изговор, читање, писање
То ком дру ге го ди не уче ња уче ни ци тре ба да:
– схва те си стем обе ле жа ва ња ме ко ће у ру ском је зи ку, као и да 

у пот пу но сти са вла да ју ње го ву прак тич ну при ме ну; 
– усво је пра ви лан из го вор не на гла ше них са мо гла сни ка, по

себ но е, я;
– овла да ју пра вил ним из го во ром ре чи са су гла снич ким гру

па ма у ко ји ма се по је ди ни су гла сни ци не из го ва ра ју (здрав ствуй, 
сол нце, серд це и сл.);

– схва те функ ци ју ъ, ь ис пред я, е ë, э, и;
У овом раз ре ду си сте ма ти зо ва ти зна ња о ру ском гла сов ном 

си сте му, пра ви ли ма чи та ња и пи са ња.
Лексикографија
Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Реченица
Ре че ни ца с пре ди ка том из ра же ним по тен ци ја лом.
Ре че ни ца са атри бу том из ра же ним: а) ком па ра ти вом, б) су

пер ла ти вом.
Ре че ни це са при ло шким од ред ба ма за ме сто из ра же ним: а) 

ге ни ти вом с пред ло зи ма из – за, из – под; б) аку за ти вом с пред ло
зи ма через, сквозь; в) ин стру мен та лом с пред ло гом между.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за вре ме из ра же ним: а) да
ти вом с пред ло гом по (по втор ни кам, по но чам и сл.); б) да ти вом с 
пред ло гом к (к ве че ру, к Пер во му мая и сл.); в) ин стру мен та лом с 
пред ло гом перед (пе ред уро ком).

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за циљ из ра же ним: а) да
ти вом с пред ло гом к (уз гла го ле ти па го то ви ть ся к ко му – че му); 
б) ин стру мен та лом с пред ло гом за (уз гла го ле кре та ња, на при мер: 
ид ти за хле бом); в) ге ни то вом с пред ло гом для.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за узрок из ра же ним: а) ге
ни ти вом с пред ло зи ма изза, от; б) да ти вом с пред ло гом по.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма из ра же ним гла гол ским 
при ло зи ма.

Именице
Ге ни тив јед ни не на у; ло ка тив јед ни не на у; но ми на тив мно

жи не на а, я. Про ме на име ни ца на ата, ята, анин, янин. Име ни
це ко ји ма се озна ча ва ју љу ди по на ци о нал ној, со ци јал ној и те ри то
ри јал ној при пад но сти.

Заменице
Упо тре ба и зна че ње нео д ре ђе них (ктото, ктони бу дь, чтото, 

чтони бу дь, чейто, чейни бу дь) и од рич них за ме ни ца (не с кем, не 
о чëм).

Придеви
Ком па ра тив и су пер ла тив  гра ђе ње и упо тре ба.
Бројеви
Про ме на основ них бро је ва.
Глаголи
По тен ци јал. Гла гол ски при ло зи. Гла го ли кре та ња: ве стиво

ди ть, ве стиво зи ть, ле те тьле та ть и др.
Прилози
По ре ђе ње при ло га.
Лексика
Си но ни ми, хо мо ни ми, ме ђу је зич ки хо мо ни ми.
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Реченица
Пар ти цип ске кон струк ци је. За ви сно сло же не ре че ни це: ис

ка зне, од но сне, вре мен ске, на мер не, узроч не, циљ не и услов не. 
Пре тва ра ње пар ти цип ских кон струк ци ја у сло же не ре че ни це и 
обрат но. Раз ви ја ње при ло шких од ред би у за ви сну ре че ни цу; кон
ден зо ва ње за ви сних ре че ни ца у при ло шке од ред бе.

Именице
Си сте ма ти за ци ја про ме не име ни ца. Не про мен љи ве име ни це. 

Син гу ла ри ја и плу ра ли ја тан тум. Име ни це оп штег ро да. Име ни це 
при дев ског и пар ти цип ског по ре кла. Де ми ну ти ви.

Заменице
Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.
Придеви
Си сте ма ти за ци ја про ме не и упо тре бе при де ва.
Бројеви
Упо тре ба основ них бро је ва – си сте ма ти за ци ја.
Глаголи
Си сте ма ти за ци ја ра ни је об ра ђе них гла гол ских об ли ка. Пар ти

ци пи. Гла го ли кре та ња са пре фик си ма. Си сте ма ти за ци ја усво је них 
гла го ла ко ји се рек циј ски раз ли ку ју од екви ва лент них гла го ла у ма
тер њем је зи ку уче ни ка.

Прилози
Си сте ма ти за ци ја при ло га за вре ме, ме сто, на чин, ко ли чи ну. 

На ро чи ту па жњу по све ти ти пра вил ној упо тре би при ло га за ме сто: 
тамту да, зде сьсю да, гдеку да и сл.

Предлози
Кла си фи ка ци ја пред ло га пре ма упо тре би уз па де же. Ука зи ва

ње на раз ли ке у упо тре би ру ских пред ло га у од но су на пред ло ге у 
ма тер њем је зи ку.

Везници
Нај е фи ка сни ји ве зни ци у сло же ној ре че ни ци.



Лексика
Мно го знач ност ре чи. Ан то ни ми, па ро ни ми, ме ђу је зич ки хо

мо ни ми и па ро ни ми. Сло же ни це.
Лексикографија
Реч ни ци си но ни ма, хо мо ни ма, ан то ни ма; фра зе о ло шки реч

ни ци.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Са др жа је из пр ве го ди не ин те гри са ти у но ве об ли ке и ко ри
сти ти у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма већ усво је ном и но вом 
лек си ком.

Из ра зи: 
Il fa ut + инфинитив
Il fa ut tra va il ler.
On do it + инфинитив
On do it ser vir...
Како поставити питања:
a) par l´in to na tion se u le:
Tu vi ens chez moi? Oui,... Non,...
б) estce que...
Estce que c´est fi ni?
qu´estce que
Qu estce que vo us fa i tes?
в) par l´in ver sion
Vi entil ce so ir? De scen dezvo us dans notrehôtel?
г) pro noms in ter ro ga tifs (quisu jet et objet) à qui, de qui, à qu oi, 

avec qui, po ur qui...
Qui est ve nu? Que fa itil?
De qu oi s´agitil? A qu oi pen cezvo us? Po ur qui est cet te let tre?
д) adjec tifs in ter ro ga tifs
Qu el le est son adres se?
Qu el pays al lezvo us vi si ter?
ђ) adver bes in ter ro ga tifs
Qù vatil? D´où vi entil?
De pu is qu and at ten dezvo us ici?
Com ment estil ve nu? (en vo i tu re, par le train, à pied, à bicyclet te,...)
Po ur qu oi vatel le à Bel gra de? Par ce qu´el le ve ut vo ir la vil le.
Les qu e sti ons in di rec tes:
Di tesmoi com bien de garçons tra va il lent ici. Je vo us de man de 

po ur qu oi il part.
У окви ру ових струк ту ра об ра ђу ју се сле де ћи гра ма тич ки об

ли ци:
Groupe du nom
Слагање детерминанта са именицом у роду и броју, уз

уочавање разлика у изговору и препознавање наставака у тек
сту. Употреба одређеног или неодређеног члана у најтипични
јим случајевима и главна правила о употреби именица без чла
на. Преглед детерминанта (из прошле године) допунити: to us les 
déter mi nants pos ses sifs; les déter mi nants indéfi nis: cha que, autre, cer
tain, qu el qu es; to ut (у различитим значењима као: to ut le pays, to ut 
pays indépen dant, to us les pays...). Могућности казивања посесив
ности (поред adjec tifs pos ses sifs) и помоћу à moi, à toi... итд.

Groupe du verbe
Passé com posé – avec avo ir et avec être – уз указивање на сла

гање са партиципом када се такви случајеви појаве у тексту.
Im par fa it, Fu tur. Con di ti on nel présent. Употреба имперфекта

за несвршену (трајну) радњу у прошлости и прошлог време
на за свршену радњу – у говорном језику. Кондиционал само у
фразама, као: је vo u dra is une tas se de thé. El le aime ra it une cham bre. 
Po ur ri ezvo us me don ner vo tre pas se port.

Говорни модели са примерима:
Su jet + Ver be + Complément d´objet (di rect, in di rect): Je mon tre 

cet te sal le à mes cli ents. Je le ur mon tre cet te sal le. Tu me mon tre ras la 
pi sci ne. Oui, je te la mon tre rai.

Su jet + Ver be + Adver be: Il con du it at ten ti ve ment.

Su jet + Ver be + Complément cir con stan ciel de li eu: en (au)
aux  po ur les pays, les con ti nents, les régi ons (en Yougo sla vie, au 
Monténégro, aux EtatsUnis, en Afri que, au Ja pon, en Egypte, en Pro
van ce... etc.)

Com pa ra i son des adjec tifs qu a li fi ca tifs et des adver bes (plus (aus
si) mo ins...); (me il le ur, mi e ux); kao: El le est plus je u ne que lui. Il par le 
français aus si bien que toi, mi e ux que son frè re. Cet te ro be est plus 
élégan te ma is mo ins chère que cel lelà. C´est mon me il le ur ami.

Лексикографија
– Упо тре ба дво је зич них реч ни ка

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Синтакса реченице
Зависне реченице (субординација)
а) везничке реченице:
Временске sa qu and (основна синтакса) dès que, avant que, 

pen dant que.
Узрочне са par ce que, pu i sque.
Погодбене са si (Si je vi ens, si j´ava is...)
б) објекатске реченице са que: нај ва жни ји гла го ли ко ји зах

те ва ју ин ди ка тив, од но сно су бјунк тив.
Сла га ње вре ме на. Са мо у слу ча је ви ма ка да је у об је кат ској 

ре че ни ци са que ин ди ка тив, а у глав ној не ко про шло вре ме.
в) за ви сноупит не ре че ни це: нај ва жни ји обр ти.
г) ре ла тив не ре че ни це са qui, que  основ на пра ви ла.
Упо тре ба ин фи ни ти ва: Не ко ли ко нај ва жни јих гла го ла ко ји 

ин фи ни тив ну до пу ну ве зу ју: 1. без пред ло га, 2. по мо ћу de, 3. по
мо ћу à.

Кон струк ци ја po ur + ин фи ни тив пре зен та.
Пар ти цип пре зен та и ге рун див у функ ци ји за ви сне ре че ни це.
Морфологија са синтаксом реченичких делова
а) именичка група
Именице. Про ши ри ва ње зна ња о гра ђе њу жен ског ро да и 

мно жи не.
Чланови. Од ре ђе ни, нео д ре ђе ни и пар ти тив ни – основ на 

пра ви ла упо тре бе. Пар ти тив но de по сле из ра за за ко ли чи ну.
Де мон стра ти ви као де тер ми нан ти.
По се си ви као де тер ми нан ти.
Бројеви. Си стем про стих, ред них бро је ва и раз ло мач ки бро

је ви.
Придеви. Про ши ри ва ње зна ња о гра ђе њу жен ског ро да и 

мно жи не.
Поређење придева. При де ви са два об ли ка у му шком ро ду. 
Предлози. Упо тре ба à, de, en, par, dans.
б) Глаголска група
Лич не за ме ни це. Си сте ма ти за ци ја не на гла ше них и на гла ше

них об ли ка.
Заменица on.
Прилошке заменице: en, у (основ на пра ви ла упо тре бе)
Глаголи. Вре ме на ин ди ка ти ва: фу тур, им пер фект, плу сквам

пер фект.
Вре ме на су бјунк ти ва: пре зент. Кон ди ци о нал пре зен та.
Пар ти цип пер фек та.
Про но ми нал ни гла го ли (у го ре на ве де ним об ли ци ма). Сла га

ње пар ти ци па пер фек та  основ на пра ви ла.
При ло зи. Пре глед при ло шких гру па.
Фонетика
Ве жбе из фо не ти ке:
1. Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је:
– обра зац lit (lu) loud
– обра сци pe ur / père, le / les, me ner / mèné, je dis / j´ai dit
2. Из го вор по лу во ка ла.
3. Ве зи ва ње у гру пи де тер ми нант + име ни ца и у гру пи лич на 

за ме ни ца + гла гол.4. Ин то на ци ја про сте и про сто про ши ре не по
тврд не и упит не ре че ни це.

Правопис
Пра во пис об ли ка пред ви ђе них за овај раз ред. Ди ја лек тич ки 

зна ци.



Лексика
Не ко ли ко нај ва жни јих хо мо ним ских се ри ја.
Лексикографија
Упо тре ба јед но је зич них реч ни ка

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Синтакса реченице.
За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја).
а) Ве знич ке ре че ни це:
По год бе не са si (si j´ava is eu)
Фи нал не са pour que, afin que.
б) Об је кат ске ре че ни це са que; нај ва жни ји гла го ли ко ји зах те

ва ју ин ди ка тив, од но сно су бјек тив.
в) Ре ла тив не ре че ни це са dont, où – основ на пра ви ла. Упо тре

ба ин фи ни ти ва. Кон струк ци је avant de + ин фи ни тив, sans + ин фи
ни тив, après + ин фи ни тив.

Пар ти цип пре зен та у при дев ској функ ци ји.
Морфологија са синтаксом речничких делова
а) Именичка група
Именице. Име ни це са два ро да.
Одређени члан. Глав ни слу ча је ви од су ства чла на.
Де мон стра ти ви у функ ци ји про но ме на. По ја ча ње са ci и là.
По се си ви у функ ци ји про но ме на.
Придеви. Ме сто при де ва уз име ни цу.
Прилози. Упо тре ба à, de, en, par, dans – ши ра син так са.
б) Глаголска група
Глаголи. Вре ме на ин ди ка ти ва: ан те ри ор ни фу тур, про сти 

пер фект (у пи са ном је зи ку). Вре ме на су бјунк ти ва: пер фе кат. Кон
ди ци о нал пер фек та. Ин фи ни тив пер фек та. Пар ти цип пре зен та и 
ге рун див.

Про но ми нал ни гла го ли (у го ре на ве де ним об ли ци ма). Па сив. 
Нај ва жни ји аспе кат ски гла го ли.

При ло зи. При ло шки из ра зи.
Фонетика
Вежбе из фонетике:
1. Основне самогласничке опозиције:
– образац vent/vont vin
– обрасци chien/chi en ne, bon/bon ne, paysan/paysan ne
2. Фонетске последице аспированог х.
3. Назални вокали у везивању (mon ami, un ami, en al lant 

насупрот an cien ap par te ment).
4. Место акцента у француском.
Правопис
Пра во пис об ли ка пред ви ђе них за овај раз ред.
Лексика
Не ко ли ко хо мо ним ских се ри ја.
Лексикографија
Реч ни ци си но ни ма, хо мо ни ма, фра зе о ло шки реч ни ци

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји

Фонетика и ортографија
Пра вил на упо тре ба ак цен та. Пра вил на упо тре ба апо стро фа. 
Морфосинтакса
Члан
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би  од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 

чла на.
Нај ва жни ја пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це.
Упо тре ба чла на уз ге о граф ске пој мо ве, да не у не де љи, ме се

це, ....
Именица
Про ши ри ва ње зна ња о ро ду и бро ју име ни ца.

Заменице
Ме сто не на гла ше них лич них за ме ни ца уз гла гол у фи нит ном 

и ин фи нит ном об ли ку
Здру же ни об ли ци не на гла ше них лич них за ме ни ца. 
По врат не за ме ни це.
Придеви
По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, ре ла тив ни су пер ла

тив. Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га muy. Су фикс - ísimo.

При де ви bu e no, ma lo, gran de и pe qu e ño (по ре ђе ње и апо ко па)
Бро је ви до 1000 и ви ше хи ља да. 
Глагол
Прет про шло свр ше но вре ме (pretéri to plu scu am per fec to)
Пар ти цип про шли нај фре квент ни јих не пра вил них гла го ла
Су бјунк тив пре зен та (pre sen te del su bjun ti vo)
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та у на ред ба ма, у не у прав ном 

го во ру и уз из ра зе сум ње и не си гур но сти
Основ не гла гол ске пе ри фра зе са ин фи ни ти вом (te ner que + 

in fi ni ti vo, de ber + in fi ni ti vo, al+in fi ni ti vo, aca bar de + in fi ni ti vo, hay 
que+ in fi ni ti vo)

Прилог
По ре ђе ње при ло га
Ме сто при ло га у ре че ни ци
Упо тре ба tan и muy
Предлози
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би пред ло га.
Синтакса
За ви сне ре че ни це: вре мен ска са cu an do, mi en tras, mi en tras que
Узроч не: Voy al ci ne por que por que qu i e ro ver esa película.
На мер не: Tra ba jo pa ra ga nar di ne ro.
Уз вич не: ¡Qué vergüen za!
Не у прав ни го вор:
а) из ја ве: Tu tío di ce que Bel gra do es una ci u dad muy bo ni ta.
б) мол бе, зах те ви, на ред бе: Te pi de que ten gas pa ci en cia y que 

espe res cin co mi nu tos más.
ц) пи та ња: Ro ber to pre gun ta a Ma rio si Ana es espa ño la.
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба  по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Про ду бљи ва ње зна ња о упо тре би од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 

чла на
Именица
Не ке не пра вил но сти име ни ца му шког и жен ског ро да (el te-

ma, el di le ma, el si ste ma, la víctima, el te sti go....)
Де фект не име ни це са об ли ци ма са мо за јед ни ну или мно жи

ну (las ti je ras, los pan ta lo nes,...)
Гра див не име ни це (ha ri na, are na, ...)
Заменице
Пре глед свих об ли ка здру же них не на гла ше них за ме ни ца
Не на гла ше не лич не за ме ни це уз об ли ке ин фи ни ти ва, ге рун

да, и им пе ра ти ва
По врат не за ме ни це 
Придеви
Про ши ри ва ње зна ња о твор би и упо тре би при де ва
По ло жај при де ва у од но су на име ни цу (adje ti vos ex pli ca ti vos 

y espe ci fi ca ti vos)



Глаголи
Си сте ма ти за ци ја зна ња о за по вед ном на чи ну (Im pe ra ti vo). 

Од рич ни об ли ци за по вед ног на чи на
Гла гол ски при лог са да шњи, ге рунд (Ge run dio)  Упо тре ба ге

рун да,
Струк ту ра estar + ge run dio (Estoy leyen do un li bro muy in te re san te)
Оста ле гла гол ске пе ри фра зе са ге рун дом (sa lir + ge run dio, ir 

+ ge run dio)
Су бјунк тив им пер фек та (Im per fec to del su bjun ti vo)
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та и им пер фек та у за ви сним ре

че ни ца ма.
Прилози
Про ши ри ва ње зна ња о функ ци ји при ло га и њи хо вом по ло жа

ју у ре че ни ци
Предлози
Упо тре ба пред ло га у ра зним вр ста ма ре че ни ца. Пред ло шки 

из ра зи
Синтакса
Ре ла тив не ре че ни це: El li bro que estoy leyen do es muy in te re-

san te
Ком па ра тив не: Han tra ba ja do me nos de lo que esperábamos
По сле дич не: Estoy muy can sa da, de mo do que ten go que qu e-

dar me en ca sa
Су бје кат ске, об је кат ске ре че ни ца
Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба  по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Морфосинтаксички и фонетски садржаји

Члан
Пра ви ла о из о ста вља њу чла на. 
Из о ста вља ње, од но сно упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
Именица
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ауг мен та ти ви и ди ми ну ти ви.
Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком

би на ци је име ни це, гла го ла и при ло га: sa ca cor chos, ras ca ci e los, pa-
ra bri sa sa, lim pi a pa ra bri sas и сл.).

Придев
По ло жај при де ва у од но су на име ни цу. 
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа ја 

у од но су на име ни цу  (es un hom bre gran de, es un gran hom bre).
Заменице
Про ши ри ва ње зна ња о си сте му за ме ни ца, лич них, по ка зних 

и при свој них
con mi go, con ti go, ... mi smo
Глагол
Основ на зна че ња и упо тре ба про шлих вре ме на ин ди ка ти ва и 

су бјунк ти ва у сло же ним за ви сним ре че ни ца ма, као и у на ред ба ма 
и уз вич ним ре че ни ца ма. 

Прилог
Кла си фи ка ци ја при ло га на осно ву мор фо ло шких осо би на 

(про сти, из ве де ни, сло же ни при ло зи и при ло шки из ра зи).
Предлог
Про сти и сло же ни пред ло зи, основ ни прин ци пи упо тре бе, 

раз ли ке и слич но сти.
Синтакса
За ви сне ре че ни це:
fi na les, ca u sa les, con se cu ti vas, tem po ra les, con ce si vas, mo da les, 

com pa ra ti vas, ...
Кон ди ци о нал не ре че ни це

Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба  по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам дру гог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма ко је по пла ну има ју и дру ги стра ни је зик као струч ни 
пред мет. Он мо же би ти по чет ни  курс од но сно на ста вак уче ња дру
гог стра ног је зи ка из основ не шко ле. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци;
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но); 

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко што 
се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма и 
па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну  до дат них 
сред ста ва у на ста ви ( аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (task-ba sed lan gu a ge te ac-
hing; en se ñan za por ta re as, han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња,  фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња)  као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма од ра
жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња за уче
ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња је зи ка стру ке; 
– ускла ђи ва њу са др жа ја струч них пред ме та са са др жа ји ма и 

те ма ти ком стра ног је зи ка;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– си му ла ци ја ма си ту а ци ја из сва ко днев не по слов не прак се на 

стра ном је зи ку;
– струч ном ода би ру аде кват них тек сто ва и ма те ри ја ла ве за

них за стру ку ко ји су ускла ђе ни са зна њем уче ни ка као и ни во ом 
зна ња је зи ка;

– спо соб но сти ма да спро во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз
ми шља о свом ис ку ству;

– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др жа је;
– ин тер кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

–  над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци
–  сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.



Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

–  слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

–  рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је,  итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом  пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе  са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка)  и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

Нео п ход но је да струч на те ма ти ка ко ја се об ра ђу је на стра ном 
је зи ку пра ти ис хо де по је ди них струч них пред ме та и бу де у ко ре
ла ци ји са њи ма. Ре а ли за ци ја на ста ве је зи ка стру ке се мно го ви ше 
огле да у раз ви ја њу ре цеп тив них не го  про дук тив них ве шти на јер је 
свр ха уче ња стра ног је зи ка, у пр вој ли ни ји, усме ре на на то  да се 
уче ни ци оспо со бе да пра те од ре ђе ну струч ну  ли те ра ту ру у ци љу 
ин фор ми са ња, пра ће ња ино ва ци ја и до стиг ну ћа у обла сти стру ке, 
уса вр ша ва ња и на пре до ва ња. Сто га је спек тар тек сто ва ко ји се пре
по ру чу ју ве ли ки: ше мат ски при ка зи, упут ства о при ме ни апа ра та, 
ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра
ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је са др жај ре ле ван тан за те мат
ске са др жа је струч них пред ме та, из ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми 
са јам ских ак тив но сти и сл. Ве о ма је бит но у ра ду са та квим тек
сто ви ма од ре ди ти до бру ди дак тич ку по др шку. До бро осми шље ни 
на ло зи упу ћу ју на то да од ре ђе не тек сто ве, у за ви сно сти од те жи не 
и ва жно сти ин фор ма ци ја ко је они но се, тре ба раз у ме ти гло бал но, 
се лек тив но или пак де таљ но. Про дук тив не ве шти не тре ба огра
ни чи ти на стро го функ ци о нал ну при ме ну ре ал ну за зах те ве стру
ке. То под ра зу ме ва пи са ње крат ких по ру ка, меј ло ва у окви ру по
слов не ко му ни ка ци је (по руџ бе ни це, ре кла ма ци је, зах те ви, мол бе) 
и во ђе ње усме не ко му ни ка ци је ко ја омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње на 
основ ном ни воу би ло у ди рект ном кон так ту са са го вор ни ком или у 
те ле фон ском раз го во ру. 


