
 
 

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС 
 

ТЕМАТСКИ, ОГЛЕДНИ И УГЛЕДНИ ЧАС 
 

 
ШКОЛА: Основна школа „Никола Тесла“ Липар 
 
РАЗРЕД:VI и VII разред 
 
НАСТАВНИК:Теодора Врањеш (наставница енглеског језика) и Милан Јакшић (наставник српског језика) 
 
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:27.09.2019. 
МЕСТО ОДРЖАВАЊА:Кабинет информатике 
 
НАСТАВНА ОБЛАСТ:Утврђивање, обнављање и проширивање знања ученика из правилног изговора, 
проширивања речничког фонда и односа енглеског језика и српског језика као и осталих европских 
језика(предмет Енглески језик) и утврђивање, обнављање и проширивање знања ученика из 
транскрипције страних речи, речи позајмљених из других језика и односа српског језика са свим 
осталим европским језицима(предмет Српски језик). 
 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:Обележавање 26. септембра као Европског дана језика 
 
ОБЛИЦИ РАДА:Рад наставника у пару, групни, индивидуални, квиз. 
 
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ: Монолошка, дијалошка, текстовна, аналитичко-синтетичка, презентација. 
 
НАСТАВНА СРЕДСТВА:Пројектор,интернет, ПП презентације, смарт табла, Каху-интеративни квиз. 
 
ЦИЉ ЧАСА (ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК):Утврђивање знања ученика о:правилном изговору речи енглеског језика, 
правилном преводу речи, значају познавања енглеског језика. 
 
ЦИЉ ЧАСА (СРПСКИ ЈЕЗИК):Утврђивање знања ученика о:туђицама, позајмљеницама,о значају чувања 
чистоте матерњег језика... 
 
ЦИЉ ЧАСА(ЗАЈЕДНИЧКИ):Утврђивање знања ученика о:великим европским породицама речи, значају 
познавања што више страних језика и развој мултикултуралности, толеранције и уважавања других 
култура. 
 
ИСХОДИ, ПРЕМА ОБРАЗОВНИМ СТАНДАРДИМА:Ученик је у стању да: 
-правилно изговара речи енглеског језика 
-схвати велики значај енглеског језика у европским и светским оквирима 
-схвати утицај енглеског на српски језик 
-правилно именује речи које које су преузете из енглеског (англицизми) 
-наброји скоро све врсте позајмљеница 
-препозна из ког језика потичу речи које су коришћене као примери на часу 
-наброји бар три речи које су из српског језика преузели други језици 
 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И КОРЕЛАЦИЈЕ: Рад с подацима и информацијама, сарадња, 
комуникација, компетенција за учење;Српски језик,Енглески језик, Немачки језик, информатика, Историја,Географија... 
 
 
  
 
 



 
ТОК ЧАСА 

 
УВОДНИ ДЕО ЧАСА-5МИН. 
 
Наставници објашњавају начин рада и ток часа уз наглашавање 26.09. као датума који је Европски дан 
језика. 
Јутјуб видео запис о Европском дану језика. 
Напомена и о значају матерњег језика уз коментар да је пожељно познавати бар још два страна језика. 
 
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА -35МИН.Наставница Теодора Врањеш води квиз направљен на Кахоо-Ит платформи у 
којем учествују сви ученици а који могу играти и ученици који имају мобилни телефон.Питања су у 
форми квиза и ту ученици осим знања треба да покажу и брзину.Сва питања су из претходног дела часа 
на  којем су ученици одговоре већ чули  у краћем видео запису о европским језицима и значају 
различитости. 
 
 
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА-5МИН 
Сумирање наученог и преглед табеле. 
 
 
ПРИЛОЗИ: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGYtRSFo73A 


