
ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик, четврти разред, 66 часова (33 часа теорије+33 часа вежби) 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног 
језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, 
образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој 
или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику  омогућава 
стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија 
креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога 
Основни ниво. 
 Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 
интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у 
текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба 
Средњи ниво. 
 Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у 
не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о 
властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже 
различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 
 

 

 



 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво. 
 Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских области или 
струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази.  
Средњи ниво. 
 Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских области 
изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке 
структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања.  
Напредни ниво. 
Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у 
вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна 
књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања прилагођава тексту који чита.  
 СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И ПИСАЊЕ) 
 Основни ниво. 
 Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским 
темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 
текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 
 Средњи ниво. 



 Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, образовања, 
културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, усмено или писмено извештава, излаже и/или према упутству пише 
компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста.  
Напредни ниво. 
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише 
текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси 
мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно 
примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Адекватно реагује на усмене поруке у вези са 

активностима у образовном контексту; − разуме 
основну поруку краћих излагања о познатим 
темама у којима се користи стандардни језик и 

разговетан изговор; − разуме информације о 
релативно познатим и блиским садржајима и 
једноставна упутства у приватном, јавном и 

образовном контексту; − разуме општи смисао 
информативних радијских и телевизијских 
емисија о блиским темама, у којима се користи 

стандардни говор и разговетан изговор; − 
разуме основне елементе радње у серијама и 
филмовима у којима се обрађују релативно 
блиске теме, ослањајући се и на визуелне 

елементе; − разуме суштину исказа 
(са)говорника који разговарају о блиским 
темама, уз евентуална понављања и 

појашњавања; − изводи закључке после 
слушања непознатог текста у вези са врстом 
текста, бројем саговорника, њиховим 
међусобним односима и намерама, као и у 

вези са општим садржајем; − ослањајући се на 
општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа 
значење њених непознатих елемената; памти и 
контекстуализује битне елементе поруке 
– примењује стратегије читања које омогућавају 
откривање значења непознатих речи; – разуме 
општи садржај и најважније појединости дужих 
текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; – разуме садржај 
различитих информативних текстова; – разуме 
дуже и сложеније савремене књижевне 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
МЕДИЈАЦИЈА 

11. 

11. 

11. 

11. 

11. 

11. 

Компетенција за 
целоживотно учење  

Комуникација  
 Рад с подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција  

Решавање проблема 
Сарадња  

1. Област језичке 
вештине − 

СЛУШАЊЕ 2. 
СТ.1.1.1. Разуме 
краће поруке, 
обавештења и 

упутства која се 
саопштавају 
разговетно и 

полако. 2. 
СТ.1.1.2. Схвата 
смисао краће 

спонтане 
интеракције 
између двоје 

или више 
(са)говорника у 

личном, 
образовном и 

јавном 
контексту. 2. 

СТ.1.1.3. Схвата 
општи смисао 
информације 

или краћих 
монолошких 
излагања у 

образовном и 
јавном 

контексту. 2. 
СТ.1.1.4. Схвата 

смисао 
прилагођеног 



текстове различитих жанрова примерених 
узрасту 
– користи спонтано и самостално циљни језик 
као језик комуникације у учионици и ван ње; – 
говори о одређеним тематским областима на 
методичан/систематичан начин, наглашавајући 
важне елементе и значајне детаље; – опширно 
описује или излаже на тему из ширег окружења 
и домена интересовања, користећи додатна 
образложења; – у интеракцији са саговорником 
исказује и брани своје идеје и мишљења о 
актуелним дешавањима уз објашњења, 
аргументацију и коментаре; – излаже свој став и 
подржава предности и истиче мане различитих 
опција; – брани и заступа свој став и изражава 
слагање или неслагање са саговорником; 
пише есеје о блиским темама из свог окружења 
и подручја интересовања, износећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и 
наглашавајући релевантне детаље; – пише 
прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и 
др; – пише текст примењујући правила 
правописа и интерпункције, повезујући све 
делове текста у смислену целину; – описује 
стварне и замишљене догађаје, утиске, 
мишљења, осећања; – истиче предности и мане 
неке појаве или поступка; – сажима, 
препричава и систематизује садржаје и 
информације из сложенијих текстова; – пише 
детаљне извештаје у којима тражи или преноси 
релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне формуле писаног 
изражавања; – пише о властитом искуству, 
описује своје утиске, планове и очекивања, 
износећи личан став и аргументе и процењујући 
другачије ставове и идеје; тумачи и описује 
илустрације, табеле, слике, графиконе, 
истичући релевантне детаље; – пише формална 
и неформална писма/мејлове/позивнице, 

аудио и видео 
записа у вези с 

темама из 
свакодневног 

живота 
(стандардни 

говор, 
разговетни 

изговор и спор 
ритам 

излагања). 2. 
Област језичке 

вештине − 
ЧИТАЊЕ 

2.СТ.1.2.1. 
Разуме општи 

смисао 
једноставних 

краћих текстова 
у вези с блиским 
темама, у којима 

преовлађују 
фреквентне речи 

и 
интернационали
зми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази 
потребне 

информације у 
једноставним 

текстовима (нпр. 
огласи, брошуре, 

обавештења, 
кратке новинске 

вести). 
2.СТ.1.2.3. 

Разуме 
једноставне 

личне поруке и 
писма. 



користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива 
анализира различите аспекте екосистема и 
друштвеног система своје земље и земаља чији 
језик учи; – објашњава и критички анализира 
могући узрок неспоразума у интерперсоналној 
и интеркултурној комуникацији; – процењује 
како властита и туђа уверења и вредности утичу 
на начин на који се опажају и разумеју други 
људи и културе; – дискутује аргументовано о 
културној условљености понашања због које су 
различити феномени опажени као уобичајени, 
односно чудни, као нпр. различити обрасци 
понашања, навике у исхрани и сл; – реагује 
адекватно на најчешће облике примереног и 
непримереног вербалног понашања у контексту 
културе земље/ земаља чији језик учи, 
примењујући обрасце љубазног понашања; – 
користи фреквентне регистре у комуникацији 
на страном језику у складу са степеном 
формалности комуникативне ситуације; – 
истражује различите аспекте култура земље/ 
земаља чији језик учи у оквиру својих 
интересовања; – користи савремене видове 
комуникације у откривању културе земље/ 
земаља чији језик учи; – користи знање страног 
језика у различитим видовима реалне 
комуникације. 
  пореди, сажима и на структурисан начин 
преноси основне информација из више сродних 
текстова, у писаном и усменом облику; – 
преноси садржај из текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови и аргументи, у 
писаном облику; – преноси, у усменом облику, 
садржај писаног текста или усменог излагања, 
уз изношење сопственог тумачења и става; – 
посредује у неформалној усменој интеракцији 
уз преношење и тумачење различитих, 
културно условљених вредности и ставова 

2.СТ.1.2.4. 
Уочава потребне 

детаље у 
текстовима из 
свакодневног 

живота (натписи 
на јавним 
местима, 
упутства о 
руковању, 
етикете на 

производима, 
јеловник и сл.). 

2.СТ.1.2.5. 
Разуме кратке 

адаптиране 
одломке 

књижевних 
дела, и друге 

поједностављен
е текстове који 

се односе на 
цивилизацијске 

тековине, 
културу и 

обичаје свог и 
других народа. 

3. Област језичке 
вештине − 

ГОВОР 2.СТ.1.3.1. 
Уме да оствари 

друштвени 
контакт (нпр. 

поздрављање, 
представљање, 
захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. 
Изражава 

слагање/неслага
ње, предлаже, 



 

 

 

 

 

 

 

 

прихвата или 
упућује понуду 

или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи 

и даје 
једноставне 

информације, у 
приватном, 

јавном и 
образовном 
контексту. 
2.СТ.1.3.4. 

Описује блиско 
окружење 

(особе, 
предмете, места, 

активности, 
догађаје). 
2.СТ.1.3.5. 

Излаже већ 
припремљену 
кратку презе 


