ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2018.-2022. ГОДИНЕ, НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Циљ наставе немачког језика заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем
способности и метода учења страног језика.
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових
хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику
и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању
како страног тако и матерњег језика. Током основног образовања ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити
да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне
комуникације у складу са специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или
другог страног језика.
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим
језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА V РАЗРЕД, ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Укупно

Број часова
Назив теме
Поздрављање
Представљање себе и других
Разумевање и давање једноставних
упутстава и налога
Позив и реаговање на позив за учешће у
заједничкој активности
Исказивање молбе, захвалности и
извињења
Честитање
Описивање живих бића, предмета, места
и појава
Исказивање потреба, осета и осећања
Исказивање положаја у простору
Изражавање допадања/недопадања

1

Обрада

Остали
типови

Укупно

2
3
3

2
3
3

4
6
6

4

5

9

3

3

6

3
3

4
3

7
7

3
3
4
27

3
4
10
45

6
7
14
72

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик
ће
бити у стању да:
– поздрави и отпоздрави,
примењуjући наjjедноставниjа
jезичка средства;
– представи себе и другог;
– разуме jасно постављена
jедноставна питања личне
природе и одговара на њих;
– разуме кратка и jедноставна
упутства и налоге и реагуjе на
њих;
– даjе кратка и jедноставна
упутства и налоге;
– разуме позив и реагуjе на
њега;
– упути позив на заjедничку
активност;
– разуме кратке и jедноставне
молбе и реагуjе на њих;
– упути кратке и jедноставне
молбе;
– искаже и прихвати захвалност
и
извињење на jедноставан начин;
– разуме jедноставно исказане
честитке и одговара на њих;
– упути jедноставне честитке;
– препозна и именуjе жива бића,

Број часова
ОБЛАСТ/ТЕМА
Комуникативне функциjе

САДРЖАЈИ

Обрад
а

Остали
типови

Укуп
но

2

2

4

3

3

6

Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Реаговање на усмени импулс саговорника
(наставника, вршњака, и слично); успостављања
контакта при сусрету.

ПОЗДРАВЉАЊЕ

Садржаjи
Hallo! Guten Morgen/Tag/Abend. Wie geht’s?
Danke (nicht so) gut/schlecht und dir? Es geht.
Tschüs. Auf Wiedersehen. Gute Nacht.
Bis dann. Bis später.
(Интер)културни садржаjи:
Формално и неформално поздрављање;
устаљенa правила учтивости.
Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких и jедноставних текстова у
коjима се неко представља; представљање себе
и других особа, присутних и одсутних.
Садржаjи
Ich heiße/bin Anna. Wie heißt du? Das ist mein
Freund Marcus. Meine Freundin
heißt Julia.
Julia, das ist Marcus. Marcus, das ist Julia.
Frau Bauer ist meine Deutschlehrerin und wie
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предмете и места из
непосредног
окружења;
– разуме jедноставне описе
живих бића, предмета и места;
– опише жива бића, предмете и
места користећи jедноставна
jезичка средства;
– разуме свакодневне исказе у
вези сa непосредним потребама,
осетима и осећањима и реагуjе
на њих;
– изрази основне потребе, осете
и
осећања кратким и
jедноставним
jезичким средствима;
– разуме jедноставна
обавештења о положаjу у
простору и реагуjе на њих;
– тражи и пружи кратка и
jедноставна обавештења о
положаjу у простору;
– разуме jедноставне исказе
коjима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање и
реагуjе на њих;
– тражи и даjе jедноставне
исказе коjима се изражава
припадање/неприпадање,
поседовање/непоседовање;
– разуме jедноставне исказе за

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ
ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА
О СЕБИ; ДАВАЊЕ И
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ
ЈЕДНОСТАВНИХ
УПУТСТАВА И НАЛОГА

heißt dein/e Deutschlehrer/in? Wie alt bist du? –
Sieben. Wer ist auf dem Foto? – Mein Bruder Hans.
Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher
kommen Sie?
Ich komme aus Serbien.
Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du?
Личне заменице у функциjи субjекта – ich, du,
Sie, ihr …
Присвоjни детерминативи -mein(e), dein(e),
Ihr(e)
Глагол sein, heißen, kommen, wohnen
Питања са Wer? Wo?Woher?Wie? Основни
броjеви (1-10)
(Интер)културни садржаjи:
Препознавање наjосновниjих сличности и
разлика у начину упознавања и представљања у
нашоj земљи и земљама немачког говорног
подручjа.
Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање налога и упутстава и реаговање на
њих; давање кратких и jедноставних упутстава
(комуникациjа у учионици – упутства и налози
коjе размењуjу учесници у наставном процесу,
упутства за игру и слично).
Садржаjи
Komm her! Kommt an die Tafel!
Setz dich! Setzt euch!
Mach(t) das Buch auf/zu!
Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit! Sprich/Sprecht
nach! Hör/Hört zu!

3

3

3

6

изражавање
допадања/недопадања и реагуjе
на њих;
тражи мишљење и изражава
допадање/недопадање
jедноставним jезичким
средствима.

Steh(t) auf! Pass(t) auf!
Gib dein Buch an Petra! Gebt mir eure
Hausaufgaben!
Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich dein Heft
bekommen?
Императив
(Интер)културни садржаjи:
Поштовање основних норми учтивости; дечjе
песме одговараjућег
садржаjа.
Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких једноставних позива на
заjедничку активност и реаговање на њих
(позив на рођендан, игру, дружење...);
упућивање и прихватање/одбиjање позива на
заjедничку активност, уз коришћење
наjjедноставниjих израза.
ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА
ПОЗИВ ЗА
УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
АКТИВНОСТИ

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ,

Садржаjи
Kommst du ins Kino (mit)?
Ja gerne. Leider nicht. Leider kann ich nicht
(mitkommen).
Komm und spiel mit!
Super. Gerne. Ich habe keine Lust.
Kaufen wir ein Eis?
Императив
(Интер)културни садржаjи:
прикладно позивање и
прихватање/одбиjање позива.
Језичке активности

4

4

5

9

3

3

6

ЗАХВАЛНОСТИ И
ИЗВИЊЕЊА

у комуникативним ситуациjама
Слушање jедноставних исказа коjима се тражи
помоћ, услуга или обавештење; давање
jедноставног, усменог одговора на исказану
молбу; изражавање и прихватање молби,
захвалности и извињења.
Садржаjи
Kann ich dir/Ihnen helfen? Möchtest du eine
Orange? Kannst du mir bitte eine Orange geben?
Ich möchte
eine Tasse Tee. Kannst du mir, bitte ein Stück Torte
geben? Vielen Dank. Danke.
Употреба неодређеног члана у номинативу и
акузативу.
Употреба модалних глагола у презенту
(möchten, können).
(Интер)културни садржаjи:
правила учтиве комуникациjе.

ЧЕСТИТАЊЕ

Језичке активности
у комуникативним ситуациjама
Слушање кратких и jедноставних устаљених
израза коjима се
честита празник, рођендан; реаговање на
упућену честитку и упућивање кратких
пригодних честитки.
Садржаjи
Zum Geburtstag, viel Glück, zum Geburtsag
viel Glück, zum Geburtstag, liebe
Lina, zum Geburtstag Viel Glück ...
5

3

4

7

Ich gratuliere dir. Danke
Frohe Weihnachten! Alles Gute zu ...!
Употреба личних заменица у номинативу,
дативу и акузативу.
(Интер)културни садржаjи:
Наjзначаjниjи празници и начин
обележавања/прославе и
честитања; пригодне песме и игре.

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА,
ПРЕДМЕТА, МЕСТА И
ПОЈАВА

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА,
ОСЕТА И ОСЕЋАЊА

Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање краћих jедноставних описа живих
бића, предмета и места
у коjима се поjављуjу информациjе о спољном
изгледу, поjавним облицима,
димензиjама и осталим наjjедноставниjим
карактеристикама;
давање кратких усмених описа живих бића,
предмета и места.

3

4

7

3

3
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Садржаjи
Meine Tante ist schlank. Mein Onkel ist fleißig. Wie
ist dein Regenschirm? Er ist blau.
Peters Nase ist krumm.
Придев у предикативноj функциjи –
продуктивно
(Интер)културни садржаjи:
Дечjе песме и приче одговараjућег садржаjа.
Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање исказа у вези са потребама, осетима,

6

oсећањима;
саопштавање своjих потреба, осета и осећања и
(емпатично) реаговање на туђа.
Садржаjи
Ich bin durstig. Ich habe (keinen) Hunger/Durst.
Mir ist kalt/warm. Ich bin müde/glücklich.
Möchtest du schlafen? Möchtest du etwas Wasser
trinken?
(Интер)културни садржаjи:
мимика и гестикулациjа; употреба емотикона.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
У ПРОСТОРУ

Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање кратких текстова с jедноставним
исказима за изражавање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања и реаговање
на њих; усмено исказивање
припадања/неприпадања и
поседовања/непоседовања.
3

Садржаjи
Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias Katze.
Mein Hund ist nicht da. Hast du einen
Kugelschreiber? Ich brauche einen
Regenschirm.
Употреба присвоjних чланова. Употреба
посесивног генитива – рецептивнo.
(Интер)културни садржаjи:
Породица, приjатељи, кућни љубимци,
7

4

7

ИЗРАЖАВАЊЕ
ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊА

играчке.
Језичке активности у комуникативним
ситуациjама
Слушање кратких текстова с jедноставним
исказима за изражавање
допадања/недопадања и реаговање на
њих; усмено исказивање
слагања/неслагања, допадања/недопадања
Садржаjи
Ich mag Eis. Magst du es auch? Ich liebe meine
Familie und meine Freunde. Ich
schwimme gern.
Глаголи mögen, lieben...

4

10

14

31

41

72

(Интер)културни садржаjи:
интересовања, хобиjи, забава, храна и пиће.
Укупно

Глобални/ тематски план за VI РАЗРЕД - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72

Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број часова
Назив теме
Mein Zuhause
Das schmeckt gut
Meine Freizeit
Das sieht gut aus
Partys
Meine Stadt
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Обрада

Остали
типови

Укупно

5
4
4
4
5
5

6
6
10
5
4
6

11
10
14
9
9
11

7.
Укупно

Ferien

3
30

5
42

8
72

Глобални/ тематски план за VII РАЗРЕД-ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72

Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупно

Број часова
Назив теме
Wie war´s in den Ferien?
Meine Pläne
Freundschaft
Bilder und Töne
Zusammenleben
Das gefällt mir
Mehr über mich

Обрада

Остали
типови

Укупно

4
5
5
3
4
3
3
27

5
5
9
5
7
5
9
45

9
10
14
11
9
8
12
72

Глобални/ тематски план за VII РАЗРЕД- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 68
Редни
број
наставне
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Укупно

Број часова
Назив теме
Fitness und Sport
Austausch
Unsere Feste
Berliner Luft
Welt und Umwelt
Reisen am Rhein
Abschiedsparty

9

Обрада

Остали
типови

Укупно

3
3
3
3
3
4
3
22

6
5
9
5
6
7
8
46

9
8
12
8
9
11
11
68

САДРЖАЈИ/ ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ ЗА ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД
1) Лични идентитет
2) Породица и уже друштвено окружење (приjатељи, комшиjе, наставници итд.)
3) Географске особености
4) Становање – форме, навике
5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине
6) Временско искуство и доживљаj времена (прошлост – садашњост – будућност)
7) Школа и школски живот
8) Млади – живот деце и омладине
9) Здравље и хигиjена
10) Емоциjе (љубав према породици, друговима)
11) Превозна средства
12) Временске прилике
13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне
песме)
14) Обичаjи и традициjа, фолклор, прославе (рођендани, празници)
15) Слободно време – забава, разонода, хобиjи
16) Исхрана и гастрономске навике
17) Путовања
18) Мода и облачење
19) Спорт
20) Вербална и невербална комуникациjа, конвенциjе понашања и опхођења
Напомена: Програм наставе немачког језика се реализује кроз садржаје у оквиру наведених тематских области у шестом, седмом и осмом
разреду. Наставним садржајима се ради на развоју четири основна језичка подручја: слушању и разумевању, усменом изражавању,
читању и писменом изражавању. Акценат је на разумевању и усменом изражавању. Годишњим планом рада се конкретизују садржаји за
сваки разред.
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Све активности у оквиру наставе усмерене су ка оспособљавању ученика да комуницирају и користе циљни језик у свакодневном
животу. При томе се води рачуна о томе да се настава одвија у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и
опуштеној атмосфери, а наставник прилагођава свој говор узрасту и знањима ученика.
Настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања
проблема, потрагом за информацијама из различитих извора као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним
условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем.
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Граматички садржаји уводе се кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких
објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем
комуникативном контексту.
Између осталог, заступљен је и рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на
студиозни и истраживачки рад, самостално стицање нових знања и развијање креативности.


Технике/активности

Током часа се практикује динамично смењивање техника/активности које не трају дуже од 15 минута, уз примену разноврсних
наставних метода. Технике/активности оријентисане су на вежбе слушања, разумевања писаног језика, писменог изражавања и усменог
изражавања, али и различите мануелне активности, заjедничко прављење илустрованих и писаних материjала, као и игре примерене узрасту и
дидактичком захтеву.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ:
Наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би
перманентно унапређивао наставни процес и осигурао квалитет наставе. Процес праћења и вредновања почиње проценом нивоа знања
ученика на почетку школске године (путем иницијалног тестирања) како би наставници могли да планирају наставни процес прилагођен
индивидуалним потребама и могућностима.
Процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања реализује се формативним и сумативним оцењивањем. Док се
код формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација,
језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније
се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања).
Током наставе ученици се оспособљавају и за објективну самопроцену, као и објективну процену других. Оцењивање и вредновање су
саставни део процеса наставе и учења, и њима треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност
наставе. Оцењивање је увек: објективно; релевантно; разноврсно; прилагођено садржајиму, критеријумима и ученичким могућностима;
инструктивно; јавно; правично; редовно и благовремено; без дискриминације; уважава индивидиалност.
Сврха оцењивања је и јачање мотивације за напредовањем код ученика. Елементи који се вреднују су разноврсни и они доприносе
стварању свеопште слике о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних
за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање),
усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена
социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања ученицима су познати начини провере и оцењивања. Они су усаглашени са
техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују
постигнућа.
Формативно и сумативно оцењивање ученика биће вршено путем:
-

посматрања и праћења рада и активности на часу
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-

усмених провера
задатака у радном делу уџбеника и радној свесци
тестова слушања
ученичких радова/ пројеката, паноа и презентација
вођења сопственог речника
домаћих задатака
писмених и контролних задатака

Корелација наставе подразумева повезивање наставног градива из сродних наставних предмета, обједињавања обраде наставног
градива сродне тематике, што је један од примарних предуслова трајности и применљивости стеченог знања. Средства за остваривање овог
циља су сродни садржаји различитих предмета, који се повезују у једну целину. Овакав начин рада подстиче интелектуални, морални,
емоционални и духовни развој ученика, оспособљава их да појаве и догађаје у окружењу посматрају и доживе у међусобној условљености и
повезаности. Основни разлози за примену корелације у настави су:
- практична примена у којој се знања не селектују, већ се она преносе из једне дисциплине у другу и тако успешније решавају радни и
други задаци;
- поимање света у његовој целовитости сагледавањем животних појава из различитих углова, различитим методама и средствима;
- природа сазнајног процеса који није ограничен појединачном научном дисциплином него се одликује интегралношћу;
- спој рационалног и емоционалног, научног и уметничког у процесу учења.
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
- Енглески језик
- Српски језик и књижевност
- Музичка култура
- Ликовна култура
- Грађанско васпитање
- Домаћинство
- Географија
- Информатика
Настава немачког језика усмерена је на развој међупредметних компетенција, исходе и стандарде.
ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
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ДСТ.1.1.1. Разуме најједноствније речи, имена, бројеве (нпр. цене, датуме, изразе за количину и меру) и успева да их запише, уколико му се
саопштавају или диктирају полако и разговетно и уколико су јасно контектуализовани.
ДСТ.1.1.2. Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких , јасно
контекстуализованих усмених исказа.
ДСТ.1.1.3. Разуме и прати једноставна упутства и обавештења која се односе на познате ситуације, а исказана су спорим темпом и разговетно.
ДСТ.1.1.4. Разуме споро и разговетно артикулисана јасно контекстуализована питања која се односе на непосредне личне потребе и
интересовања, породицу, блиско окружење.
ДСТ.1.1.5. Разуме основни смисао најједноставније конверзације, тј. предмет разговора који прати, уколико саговорници говоре довољно
разговетно и споро.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.1.1.6. Препознаје лична и друга имена, као и најуобичајеније интернационализме, разуме фреквентне речи и изразе.
ДСТ.1.1.7. Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама, електронским порукама (мејл, СМС).
ДСТ.1.1.8. Разуме најједноставна упутства, уколико укључују и визуелне елементе.
ДСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји,
сервисне информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и
препознатљивим начином графичког обликовања.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.1.1.10. Чита наглас (изражајно) кратке и једноставне текстове (показујући да прати њихов општи смисао).
ДСТ.1.1.11. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи најједноставнија језичка средстава приликом поздрављања, представљања,
добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о основним подацима који се тичу
саговорника.
ДСТ.1.1.12. Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, школа,
хоби).
ДСТ.1.1.13. Најједноставнијим језичким средствима тражи од саговорника одређени предмет.
ДСТ.1.1.14. Најједноставнијим језичким средствима, уз употребу увежбаних фраза, именује и описује људе и ствари из свог непосредног
окружења или везане за лична искуства.
ДСТ.1.1.15. Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, потребама, интересовањима, предметима у нечијем поседу)
и одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.1.1.16. Најједноставнијим језичким средствима саопштава шта воли, а шта не и поставља иста/таква питања саговорнику.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.1.1.17. Пише најједноставније податке о себи и лицима из свог блиског окружења, у обрасцима, упитницима или табелама.
ДСТ.1.1.18. Пише најкраће и најсажетије белешке о информацијама од непосредног личног интереса (нпр. списак за куповину).
ДСТ.1.1.19. Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима.
ДСТ.1.1.20. Пише кратке и једноставне поздраве и поруке (као СМС, путем електронске поште или социјалне мреже).
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ДСТ.1.1.21. Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.1.1.22. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне природе (плаката,
транспарената, јеловника...).
ДСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику.
ДСТ.1.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито
упитну).
ДСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику.
ДСТ.1.2.3. Познаје и/или користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру наученог репертоара
језичких средстава.
ДСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ДСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински.
ДСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура.
ДСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје основне
податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање.
ДСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи и описује на матерњем језику неколико локација
циљних култура за које показује интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ДСТ.2.1.1. Разуме фреквентне речи и изразе као главне носиоце значења у кратким саопштењима на блиске теме.
ДСТ.2.1.2. Разуме једноставније поруке личне природе.
ДСТ.2.1.3. Разуме једноставнија упутства и поступа у складу с њима.
ДСТ.2.1.4. Разуме краћа саопштења и питања која се односе на блиску и познату тематику.
ДСТ.2.1.5. Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним стварима, непосредном друштвеном окружењу, природној
средини.
ДСТ.2.1.6. Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико реченица, уз одговарајуће паузе и понављања.
ДСТ.2.1.7. Разуме основни смисао кратких телевизијских емисија (или других аудио-визуелних записа) о познатим темама, с предвидљивим
информацијама, уколико се говори споро и разговетно.
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ДСТ.2.1.8. Разуме појединачне речи, једноставне фразе и предвидљиве конструкције у модерној музици.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.2.1.9. Разуме краће поруке личне природе са неколико суштинских информација (писма, мејлови итд.)
ДСТ.2.1.10. Разуме најједноставније савете и упутства која се тичу непосредних потреба (оријентација у простору, употреба апарата, правило
игре), праћена визуелним елементима.
ДСТ.2.1.11. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставнијим информативним текстовима (новинске вести, брошуре,
проспекти, кратке репортаже, кратки прилози на друштвеним мрежама), с блиском тематиком и предвидљивим порукама.
ДСТ.2.1.12. Разуме општи садржај различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и интересовањима.
ДСТ.2.1.13. Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова прилагођених узрасту и интересовањима.
ДСТ.2.1.14. Разуме општи смисао једноставнијих текстова модерне музике.
ДСТ.2.1.15. Разуме садржај једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи или неко конотативно/скривено/метафорично
значење.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.16. Успева да на кратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме.
ДСТ.2.1.17. У оквиру размене информација са саговорником о темама од непосредног личног интереса повезује неколико реченица у
смислену целину.
ДСТ.2.1.18. На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу.
ДСТ.2.1.19. Једноставним средствима описује или представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности.
ДСТ.2.1.20. Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица,
другови) и одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.2.1.21. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање.
ДСТ.2.1.22. Размењује основне информације о плановима и обавезама.
ДСТ.2.1.23. Формулише љубазне молбе и извињења.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.2.1.24. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама.
ДСТ.2.1.25. Писменим путем тражи или преноси детаљнија обавештења и податке личне природе.
ДСТ.2.1.26. Пише једноставне поруке (у личном обраћању) и објаве (на социјалним мрежама), као и кратка писма пријатељима и познаницима
да би изразио захвалност, извињење и слично.
ДСТ.2.1.27. Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне
елементе.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.2.1.28. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова
опште информативне природе.
ДСТ.2.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег усменог исказа.
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ДСТ.2.1.30. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста.
ДСТ.2.1.31. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације коју су тражили од трећег лица (назив улице, број линије у
градском саобраћају, цену).
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена прозодијска ограничења (акценти, интонација,
дужина).
ДСТ.2.2.2. Исправно записује фреквентне и увежбане краће речи, познаје и примењује одређен број основних правописних правила.
ДСТ.2.2.3. Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције.
ДСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и
потреба.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин исхране, радно време, навике, празници, разонода).
ДСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.).
ДСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања које је непримерено/ неприкладно у контексту циљних култура.
ДСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама.
ДСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи као већински.
ДСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике и сл.) где се користи страни језик.
ДСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура.
ДСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује
интересовање.
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.
1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА
ДСТ.3.1.1. Разуме саопштења, упутства, молбе итд. које се тичу његових потреба и интересовања.
ДСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним
темпом.
ДСТ.3.1.3. Разуме кратко и једноставно монолошко излагање на узрасно адекватне и блиске теме, као и презентације праћене визуелним
елементима.
ДСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и главне информације радио и телевизијских емисија (или других аудио визуелних записа) о блиским
темама, као и тему и основу поруку кратких телевизијских репортажа и документарних филмова помажући се визуелним информацијама.
ДСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова модерне музике.
РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА
ДСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и релевантне информације на блиске теме у порукама, писмима, мејловима.
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ДСТ.3.1.7. Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са сналажењем на јавним местима.
ДСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и појединачне информације у узрасно примереним информативним текстовима различитих врста и
разноврсне тематике, примерене узрасту.
ДСТ.3.1.9. Разуме општи садржај и главне информације различитих врста нелинеарних интернет текстова, прилагођених узрасту и
интересовањима.
ДСТ.3.1.10. Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других форми из области књижевности за младе.
ДСТ.3.1.11. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима модерне музике.
ДСТ.3.1.12.Разуме смисао једноставнијих рекламних порука.
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.13. Описује себе и околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, претходне и планиране активности и догађаје.
ДСТ.3.1.14. Поставља неколико повезаних питања у низу, на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама,
уз евентуалну помоћ и понављање; одговара на слична питања саговорника.
ДСТ.3.1.15. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин
износи и образлаже своје ставове и мишљење.
ДСТ.3.1.16. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ (вербалним и невербалним средствима).
ДСТ.3.1.17. Једноставним средствима пореди људе, ствари и појаве.
ДСТ.3.1.18. На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира краћи текст (прочитан или одслушан), делимично користећи и
језичка средства која се у њему појављују.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
ДСТ.3.1.19. Пише обична и електронска писма у којима с пријатељима и познаницима договара активности и једноставним језичким
средствима обрађује/спомиње узрасно релевантне теме.
ДСТ.3.1.20. Саставља краће текстове од неколико повезаних реченица о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима приватног и
школског живота.
ДСТ.3.1.21. На једноставан начин описује догађаје и обављене активности.
ДСТ.3.1.22. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме.
ДСТ.3.1.23. На једноставан начин резимира или препричава краћи (прочитан или одслушан) текст, у извесној мери користећи и језичка
средства која се у њему појављују.
МЕДИЈАЦИЈА
ДСТ.3.1.24. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, примереног узрасту и
интересовањима.
ДСТ.3.1.25. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних текстова
(новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима.
ДСТ.3.1.26. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и
познатим темама.
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ДСТ.3.1.27. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег лица.
2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање
акценатско-интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају комуникацију.
ДСТ.3.2.2. Записује речи и изразе с релативном ортографском тачношћу (тако да не долази до неспоразума) и познаје и примењује фреквентна
правописна правила.
ДСТ.3.2.3. Познаје и/или користи одређени број граматичких елемената и конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине
творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога.
ДСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства.
3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА
ДСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима свакодневног живота и прихвата
постојање разлика.
ДСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и прихвата постојање разлика;
примењује неке основне елементе у области умећа живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања).
ДСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања у контексту циљних култура.
ДСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању.
ДСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик.
ДСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас.
ДСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их у везу са одликама
екосистема.
ДСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје.
ДСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у свету, које доводи
у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и обрнуто.
(ИЗВОР: ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА СТРАНИ ЈЕЗИК ("Сл. гласник РС", бр.
78/2017))
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