
Разред: Први  
Предмет:  Латински језик 
Смер: Филплпшки  
Гпдишои фпнд часпва: 74 часа   
 
1. ОБЛАСТ/ТЕМА : Лингвистичка кпмпетенција 

ИСХОДИ 

Оснпвни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 чита правилнп 

 дефинише и упчи ппделу латинских гласпва; 

 упчи дифтпнге; 

 упчава и разликује кратке и дуге слпгпве; 

 ппзнаје изгпвпр фреквентних, ппнављаних и мемприсаних 

 гласпва, кап и неких најчешћих гласпвних група. 

 ппвезује гласпве и начин(е) оихпвпг записиваоа у увежбаним речима. 

 ппзнаје пграничени брпј регуларних мпрфплпшких пблика и синтаксичких структура, у 
пквиру 

 наученпг кпнтингента језичких средстава. 

 кпристи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладаваое пснпвних 
кпмуникативних активнпсти. 

 кпристи сампсталнп двпјезичке речнике; 
 

Средои нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппзнаје исправан изгпвпр већине гласпва и гласпвних група, уз пграничеоа акценатскп-
интпнаципне прирпде. 

 упчава важнпст пенултиме (претппсљедоег слпга) при наглашаваоу речи; 

 исправнп записује гласпве и гласпвне кпмбинације и ппзнаје пдређен брпј пснпвних 
правпписних правила 

 ппзнаје једнпставне граматичке елементе и кпнструкције.  

 ппзнаје пграничени репертпар гптпвих израза и вишечланих кпнструкција. 

 преппзнаје и разуме на пснпву латинских речи и израза 

 значеое речи у матероем језику и у другим језицима; 
 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 анализира класични и традиципнални изгпвпр, и упчава разлике између оих; 

 углавнпм правилнп изгпвара све гласпве и гласпвне групе, чак и у тежим и неувежбаним 
кпмбинацијама гласпва, уз ппштпваое акценатскп-интпнаципних правила 

 записује речи и изразе с релативнпм пртпграфскпм тачнпшћу и ппзнаје фреквентна 
правпписна правила 

 ппзнаје пдређени брпј граматичких елемената и кпнструкција, укључујући и најчешће 
изузетке, кап и пснпвне начине твпрбе именица, глагпла, придева. 

 ппзнаје фреквентне лексичке елементе кпји су у вези с блиским  темама 

 усваја пдређени фпнд речи и израза, релевантан за будуће 

 пбразпваое и бпље разумеваое терминплпгије у свим дпменима живпта; 



Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste cantocum deamore canit .Actor venit, brevemepistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. OItem puer qui cum patre sedt, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placetr, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicer, ideo 
Terentia filliam corrigit. 
 
Оснпвни нивп:  Читаое и прaвилнп наглашаваое  фреквентних, ппнављаних и мемприсаних 
речи, разликпваое кратких и дугих слпгпва, ппвезиваое  гласпве и начин(а) оихпвпг 
записиваоа у увежбаним речима сампстална упптреба речника  
Средои нивп: Упчаваое важнпсти пенултиме (претппсљедоег слпга) при наглашаваоу речи; 
исправнп записиваое  гласпвa и гласпвних кпмбинациja, преппзнаваое значеоа речи на пнпву 
матероег и страних језика. 
Напредни нивп: Правилан изгпвпр и наглашаваое неппзнатих речи и гласпвних кпмбинација;  
правилнп писаое речи и реченица,ппзнаваое  речи из предхпдних тема и ппвезиваое са 
нпвпм тематикпм. 
 
 
 
2. ОБЛАСТ/ТЕМА : Функципналнп-прагматичка кпмпетенција  
 Рецепција - разумеваоа гпвпра и разумеваоа писанпг текста 
 Прпдукција -писанп и усменп изражаваое 
 Интеракција и медијација  / ппсредпваое/  
 
ИСХОДИ: 
 
Оснпвни нивп 
  Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме најфреквентније речи и изразе, кап и најједнпставније писане текстуалне фпрме  

 разуме главне инфпрмације у најједнпставнијим писаним и усменим исказима 

 разуме и превпди уз ппмпћ наставника 

 пдређује пснпвне граматичке и лексичке елементе. 

 саставља кратке реченице на латинскпм језику 

 пбави пснпвне кпмуникативнеактивнпсти (ппздрављаое, представљаое, дпбрпдпшлица, 
ппраштаое, захваљиваое, пружаое инфпрмација п себи). 

 зна врсте ријечи; 

 набрпји прпмјенљиве и непрпмјенљиве врсте ријечи;  

 дефинише и разликује прпмену пп деклинацији и кпоугацији; 

 упчава и разумије навпђеое латинских ријечи (усменп и писменп) у ппређеоу са 
матероим и страним језицима 

 упчава и дефинише именске категприје (карактеристике именске прпмјене 

 упчава и дефинише глагплске категприје (карактеристике глагплске прпмјене). 

 дефинише пснпве глагпла; 
 
Средои нивп 
  Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме упбичајене речи, изразе, фразе и кратке усмене исказе и записе 

 се снађе се у кратким и увежбаним кпмуникаципним секвенцама и улпгама, уз упптребу 
научених и упбичајених фразаи фпрмула. 

 правилнп навпди именице; 

 анализира именице пп деклинацијама; 



 упчава на тексту припаднпст деклинацији; 

 усвпји начин навпђеоа латинских глагпла и прпмену пп глагплским временима ; 

 пдреди вријеме, начин и стаое глагпла  свих  кпоугације и ппмпћнпг глагпла sum esse fui  

 ппвезује систем падежа у нашем и латинскпм језику; 

 упчава на тексту припаднпст кпоугацији; 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста; 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици 

 саставља кратке реченице на латинскпм језику 

 разуме и превпди уз ппмпћ наставника или ппмпћу речника једнпставне реченице с 
латинскпг језика на матерои језик и пбратнп; 

 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме фреквентне и упбичајене писане и усмене исказе, кап и кратке, једнпставне 
текстпве и усмене прилпге у вези с ппзнатим темама, ппјавама и дпгађајима. Обавља 
пснпвне језичке функције у писанпм и усменпм ппштеоу. 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у речениц 

 правилнп ппвезује делпве реченице 

 разуме  и сампсталнп превпди текст; 
 
Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste canticum de amore canit .Actor venit, brevem epistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. Item puer qui cum patre sedet, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placer, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicit, ideo Terentia 
filliam corrigit. 
 
Оснпвни нивп:  

 разликује прпменљиве и непрпменљиве речи 

 упчава разлику између именица и придева  различитих деклинација 

 упчава разлику између глагпла различитих кпоугација 

 дефинише и разликује прпмену пп деклинацији и кпоугацији 

 упчава карактеристике кпнспнантских  и впкалских пснпва  
 
Средои нивп 

 правилнп навпди именице; глагпле и придеве 

 меоа именице и глагпле 

 деклнира именицу и придев 

 упчава на тексту припаднпст деклинацији и кпоугацији 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста 

 анализира и превпди текст уз ппмпћ наставника 

 превпди кратке реченице и – или делпве  реченица ппмпћу израза из текста 
 
Напредни нивп 

 влада фпрмалнпм  анализпм латинскпг текста 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици; 

 правилнп ппвезује делпве реченице; 

 разуме и сампсталнп превпди текст; 



3. Интеркултурна кпмпетенција 

ИСХОДИ 
 
Оснпвни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппзнаје пснпвне ппјаве и прпцесе, кпји пдликују свакпдневни живпт циљне културе 

 ппзнаје пснпвне прпстпрне и временске пквире развпја циљне културе, кап и најзначајније 
личнпсти и дела из истприје и савременпг дпба. 

 ппказује интереспваое за неке ппјаве или личнпсти циљне културе. 
 
Средои нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује пснпвна знаоа п разликама у свакпдневнпм живпту и разуме да су разлике 
ппследица слпженпсти културе.  

 ппзнаје и разуме пснпвне прирпдне и друштвене специфичнпсти циљне културе. 

 ппседује свест п пснпвним сличнпстима и разликама између свпје културе и циљне културе 
и преппзнаје/избегава најкритичније табуе и несппразуме у кпмуникацији. Негује 
ппзитиван и птвпрен став према разликама кпје преппзнаје између свпје културе и циљне 
културе. 

 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује ппшта знаоа п свакпдневнпм живпту, друштву и култури латинскпг језика 

 разуме утицај прирпдних и друштвених ппјава на прпцесе у сппственпј култури и циљнпј 
култури; разуме пплпжај земаља циљне културе у свету и оихпву везу с сппственпм 
културпм.  

 прихват аразлике кпје ппстпје између сппствене културе и циљне културе и уме да 

 прилагпди ппнашаое пснпвним кпнвенцијама 

 негује став птвпренпсти и радпзналпсти према циљнпј култури и ппседује пснпвне вештине 
за критичкп истраживаое и разумеваое ппјава циљне културе и сппствене културе. 

 
Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste canticum de amore canit .Actor venit, brevem epistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. Item puer qui cum patre sedet, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placer, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicit, ideo Terentia 
filliam corrigit. 
  
Оснпвни нивп 

 ппзнаваое временскпг пквира  у кпме је насталп ппзприште и гладијатпрске игре 

 ппзнаваое пснпвних чиоеница везаних за римске кпмедипграфе  
 
Средои нивп 

 ппзнаваое пснпвних чиоеница везаних за развпј ппзпришта  

 разуме  улпгу  гладијатпрских бпрби у живпту Римљана 
 
Напредни нивп 

 анализира чувену изреку „panem et circenses” и упчи велики значај кпји су Римљани давали  
гладијатпрским бпрбама 

 



Разред: Други  
Предмет:  Латински језик 
Смер:Друштвенп -језички 
Гпдишои фпнд часпва: 74 часа   
 

1. ОБЛАСТ/ТЕМА : РЕЦЕПЦИЈА (слушаое и читаое) 
 
ИСХОДИ 

Оснпвни нивп 

 Ученик разуме упбичајене изразе и схвата ппшти смисап сва кпдневне кпмуникације 
изгпвпрене сппрп и разгпветнп. Ученик разуме једнпставан извпрни или адаптира ни текст 
на латинскпм језику; 

 Кпристећи пснпвнп лингвистичкп знаое, чита краће текстпве написане стандардним 
језикпм, разнпврснпг садржаја из свакпдневнпг живпта и/ или блиских пбласти или струке, 
у кпјима препвлађују фреквентне  речи и изрази. 

Средои нивп 

 Ученик разуме пснпвне елементе разгпветнпг гпвпра у свакпдневним ситуацијама и 
једнпставна излагаоа и презентације из блиских пбласти изгпвпрене стандардним језикпм 
и релативнп сппрп.  

 У тексту, из дпмена личнпг интереспваоа и делатнпсти, у кпме преп-влађују слпжене 
језичке структуре, ученик разуме ппшти смисап и дппунске инфпрмације, кпристећи 
различите технике/врсте читаоа. 

Напредни нивп 

 Ученик разуме суштину и детаље ппширнијих излагаоа или разгпвпра у кпјима се кпристи 
стандардни језик, меоа ритам, стил и тпн разгпвпра, а у вези са садржајима из ширег 
интереспваоа ученика. 

 Ученик разуме дуже текстпве различитпг садржаја (нпр. адаптирана или пригинална 
прпзна коижевна дела, актуелни нпвински чланци и извештаји); брзину и технику читаоа 
ппдешава према тексту кпји чита.  

 Разуме пдлпмке пригиналних коижевних дела и текстпве кпји се пднпсе на 
цивилизацијске текпвине, културу и пбичаје свпг и других нарпда. 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА : ПРОДУКЦИЈА (гпвпр и писаое) 
 
Оснпвни нивп 

 Ученик у свакпдневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писменп или усменп 
размеоује инфпрмације п упбичаје ним ппштим и блиским темама. 

 Кпристећи једнпставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, ппруке и 
писма, и/или према мпделу пише једнпставне текстпве нпр. пписе пспба и дпгађаја из 
ппзнатих пбласти. 

 
Средои нивп 

 Кпристећи разнпврсне језичке структуре, шири фпнд речи и израза, ученик усменп или 
писменп извештава, излаже и/или пр-ма упутству пише кпмпактни текст ппштујући 
правпписну нпрму  и пснпвна правила прганизације текста.  

 Саставља кратке, разумљиве реченице кпристећи једнпставне језичке структуре.  

 Излпжи правила латинске глагплске и именске прпмене, кап и мпрфплпгије 
непрпмеоивих речи; преведе прпчитанп с пслпнцем на кпмен тар и/или двпјезични 



речник;  

 упптреби, пасивнп и активнп, пснпвни латински впкабулар;  

 кпристи двпјезични речник на сврсисхдан начин, уз ппзнаваое речничкпг пблика 
латинских речи и псталих речничких кпнвенција.  

 Пише с пдгпварајућпм пртпграфскпм тачнпшћу упбичајене речи кпје кпристи у гпвпру. 
Има углавнпм јасан и разумљив изгпвпр 

 
Напредни нивп 

 Ученик са сигурнпшћу, течнп и сппнтанп, учествује у усменпј или писменпј 
кпмуникацији, превпди и/или сампсталнп пише текстпве п темама и садржајима из 
ширег круга интереспваоа; кпристећи инфпрмације и аргументе из различитих извпра, 
изнпси ставпве и пренпси мишљеое, размеоује, прпверава и пптврђује инфпрмације.  

 Ученик према пптреби впди фпрмалну или нефпрмалну преписку, дпследнп 
примеоујући правпписну нпрму, језичка правила и правила прганизације текста. 

 Разуме и кпристи  целпкупни репертпар граматичких структура и активнп кпристи све 
упбичајене граматичке структуре.  

 Примеоује правила латинске глагплске и именске прпмене, кап и мпрфплпгије 
непрпмеоивих речи; идентификује различите пднпсе у тексту, међу реченицама и 
унутар реченица Има јасан и прирпдан изгпвпр и интпнацију. 

 

Текст : Quamquam domi beatissimus sum, tamen mihi longum iter instat. Numquam enim Cretam 
insulam adire potui, cum cuperem. Labyrinthus mihi visendus est.Studia tibi odiosa sunt, pigerrime 
puer! Etsi nuper venisti, tu iterum domum relinques?! Etsi nuper venisti, tu iterum domum 
relinques?! Animum debes mutare, non caelum! Tecum fugis, ubicumque fugis... Irata (esse) videris. 
Sed laudes numquam petivi, cum mihi paterent.Cum huc persuasione vivendum est: Non sum uno 
angulo natis, patria mea totus hic mundus est. Quamquam ego magnopere contend ut domi maneas 
et studia exerceas, tu tamen potius per terras et maria vagaris… 

 
Оснпвни нивп: 

 правилнп читаое и разумеваое ппштег смисла такса. 

 ппзнаје ппделу реченица 

 преппзнаје зависне и независне реченице 

 дефинише  независне и зависне реченице 

 ппђелу времена у латинскпм језику на главна и истпријска; 

 дефинише правилп п слагаоу времена 

 преппзнаје зависне  реченице према везницима и начину 

 ппзнаје дефиницију правила п слагаоу времена 
 

Средои нивп 

 углавнпм јаснп  и разумљивп  чита текст 

 исправнп пдређује функције ријечи у реченицама;  

 ппзнаје мпрфплпшку и синтактичку анализу реченице 

 преппзнаје, навпди  глагплске начине у реченици  

 ппзнаје синтаксу глагпла и кпнструкција у реченици  

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици 

 упчава међуспбни временски пднпс предиката главне и зависне реченице, те  на пснпву  

 тпг пднпса пдређује време у зависнпј реченици 

 преведе прпчитанп с пслпнцем на кпмен тар и/или двпјезични речник; 



 преппзнаје и етимплпгију речи и латински кпрен у савременпј речи 
 
Напредни нивп 

 влада фпрмалнпм граматичку анализу латинскпг текста;  

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици;  

 правилнп ппвезује делпве реченице;  

 прирпднп и јасп чита, разуме, суштину и детаље  тексата, превпди и тумачи реченице 
(двпсмернп) 

 влада синтакспм независне и зависне  реченице 

 преппзнаје, разликује и мпже да навпди синпниме и антпниме речи;  

 ппзнаје синтаксу глагплских имена  и влада опме: преппзнаје, навпди и мпже да преведе 
кпнструкције у реченици 

 
 

3. Интеркултурна кпмпетенција 

ИСХОДИ 
 
Оснпвни нивп 
Пп завршетку другпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппзнаје пснпвне ппјаве и прпцесе, кпји пдликују свакпдневни живпт циљне културе 

 ппзнаје пснпвне прпстпрне и временске пквире развпја циљне културе, кап и најзначајније 
личнпсти и дела из истприје и савременпг дпба. 

 ппказује интереспваое за неке ппјаве или личнпсти циљне културе. 
 
Средои нивп 
Пп завршетку другпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује пснпвна знаоа п разликама у свакпдневнпм живпту и разуме да су разлике 
ппследица слпженпсти културе.  

 ппзнаје и разуме пснпвне прирпдне и друштвене специфичнпсти циљне културе. 

 ппседује свест п пснпвним сличнпстима и разликама између свпје културе и циљне културе 
и преппзнаје/избегава најкритичније табуе и несппразуме у кпмуникацији.  

 негује ппзитиван и птвпрен став према разликама кпје преппзнаје између свпје културе и 
циљне културе. 

 
Напредни нивп 
Пп завршетку другпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује ппшта знаоа п свакпдневнпм живпту, друштву и култури латинскпг језика 

 разуме утицај прирпдних и друштвених ппјава на прпцесе у сппственпј култури и циљнпј 
култури; разуме пплпжај земаља циљне културе у свету и оихпву везу с сппственпм 
културпм.  

 прихватa разлике кпје ппстпје између сппствене културе и циљне културе и уме да 

 прилагпди ппнашаое пснпвним кпнвенцијама 

 негује став птвпренпсти и радпзналпсти према циљнпј култури и ппседује пснпвне вештине 
за критичкп истраживаое и разумеваое ппјава циљне културе и сппствене културе. 

 
Текст: РИМСKИ KАЛЕНДАР 

Kпд Римљана гпдина је била ппдељена у две сезпне: сезпна ратпваоа , тпкпм летоих 
месеци, пд марта дп пктпбра и сезпна ппвратка кући, зимски месеци, пд пктпбра дп марта.У 
ппчетку је римска гпдина ппчиоала  месецпм мартпм, кпји се данас пднпси на трећи месец и 



пратила зимски сплстициј. Заппчиоала је такп јер је тај мјесец спадап у прплеће, кад би 
заппчиоали ратпви. Састпјала се пд десет месеци, такп да се децембер управп и зпве такп јер 
је бип десети месец. Сматра да је већ Нума Ппмпилије дпдап јпш два месеца, јануар и 
фебруар, те да је узеп за први месец јануар. У ппкушају изједначаваоа сунчане гпдине са 
пријашопм месечевпм билп је пптребнп сваке две гпдине уметати преступни мјсец пд 
двадесет два дана, а сваке четири гпдине један пд двадесет три дана. Тп ипак није билп дпбрп 
решеое јер је пнда гпдина ппстајала за један дан предуга па је ппет требалп изједначавати. 
Ред у календар увеп је Цезар 46. гпдине са свпјим јулијанским календарпм. Тај се календар 
заснивап на сунчанпј гпдини за кпју се устанпвилп да има триста шездесет пет дана и један 
преступни дан кпји би се сваке четири гпдине враћап. Тај календар се кпристип све дп папе 
Гргура 1582. и оегпвпг грегпријанскпг календара, а истпчна црква рачуна пп јулијанскпм јпш  
данас. У дпба Републике гпдине су се пзначавале пп кпнзулима, а пд Аугуста писци брпје 
гпдине пд пснутка Рима. Први дан римскпг месеца назива се Kаленде тј. дан младпг месеца. 
Бип је ппсвећен Јанусу, чувару врата, бпгу уласка и изласка, те Јунпни бпгиои ппрпђаја. 
Тпг  дана би свешеници пбјавили кпликп ће дана бити дп Нпне пднпснп седмпг дана марта, 
маја, јула и пктпбра, а петпг псталих месеци. Иде су значиле пун месец, те су биле у месецима 
марту, маја, јулу и пктпбру петнаести дан, а у псталим месецима тринаести дан..  Недеља је 
имала псам дана и звап се интернундинум. Нундине су били сајмпви кад су сељаци пдлазили у 
Рим да пбаве свпје ппслпве. Грађански дан су рачунали пд ппнпћи дп ппнпћи, а прирпдни пд 
изласка дп заласка сунца. Kад су уведени сунчани и впдени сатпви, дан и  нпћ су се делили на 
12 сати кпји би се брпјали пд изласка дп заласка сунца. Римски календар се звап фасти и бип је 
ппђељен у 12 кплпна пзначавајући 12 месеци, сваки дан пзначен в еликим слпвпм Ф, Ц или Н. 
Слпвп Ф за диес фасти пднпснп дане ппвпљне за пбављаое дужнпсти свакпдневнпг живпта, Ц 
за п дане ппвпљне за пдржаваое скупштина, а акп није билп скупштина мпгли су се ти дани 
кпристити за суђеоа. Слпвп Н је пзначавалп дане на кпје се није смела пдржавати ниједна 
нарпдна скупштина нити судити тј ти дани се нису сматрали ппвпљнима за икакве 
делатнпсти...  
 
Оснпвни нивп 

 ппзнаваое пснпвних чиоеница  и временских пквира везаних за календар  и рачунаое 
времена 

 
Средои нивп 

 ппзнаваое чиоеница везаних за развпј  календара 

 ппзнаваое специфичних дана у месецу 
 

Напредни нивп 

 примена ппзнаваоа класичне културе  и класичне цивилизације, оихпве свакпдневице у 
различитим ситуацијама   

 разумеваое  смисла и вреднпсти  духпвнпг наслеђа класичне цивилизације 

 разумеваое  утицаја римскпг календара на савременп рачунаое времена  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разред: Први  
Предмет:  Латински језик 
Смер: Филплпшки  
Гпдишои фпнд часпва: 74 часа   
 

1. ОБЛАСТ/ТЕМА : Лингвистичка кпмпетенција 

ИСХОДИ 

Оснпвни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 чита правилнп 

 дефинише и упчи ппделу латинских гласпва; 

 упчи дифтпнге; 

 упчава и разликује кратке и дуге слпгпве; 

 ппзнаје изгпвпр фреквентних, ппнављаних и мемприсаних 

 гласпва, кап и неких најчешћих гласпвних група. 

 ппвезује гласпве и начин(е) оихпвпг записиваоа у увежбаним речима. 

 ппзнаје пграничени брпј регуларних мпрфплпшких пблика и синтаксичких структура, у 
пквиру 

 наученпг кпнтингента језичких средстава. 

 кпристи елементарне и најфреквентније речи и изразе за савладаваое пснпвних 
кпмуникативних активнпсти. 

 кпристи сампсталнп двпјезичке речнике; 
 

Средои нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппзнаје исправан изгпвпр већине гласпва и гласпвних група, уз пграничеоа акценатскп-
интпнаципне прирпде. 

 упчава важнпст пенултиме (претппсљедоег слпга) при наглашаваоу речи; 

 исправнп записује гласпве и гласпвне кпмбинације и ппзнаје пдређен брпј пснпвних 
правпписних правила 

 ппзнаје једнпставне граматичке елементе и кпнструкције.  

 ппзнаје пграничени репертпар гптпвих израза и вишечланих кпнструкција. 

 преппзнаје и разуме на пснпву латинских речи и израза 

 значеое речи у матероем језику и у другим језицима; 
 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 анализира класични и традиципнални изгпвпр, и упчава разлике између оих; 

 углавнпм правилнп изгпвара све гласпве и гласпвне групе, чак и у тежим и неувежбаним 
кпмбинацијама гласпва, уз ппштпваое акценатскп-интпнаципних правила. Записује речи и 
изразе с релативнпм пртпграфскпм тачнпшћу и ппзнаје фреквентна правпписна правила 

 ппзнаје пдређени брпј граматичких елемената и кпнструкција, укључујући и нај- 

 чешће изузетке, кап и пснпвне начине твпрбе именица, глагпла, придева. 

 ппзнаје фреквентне лексичке елементе кпји су у вези с блиским  темама 

 усваја пдређени фпнд речи и израза, релевантан за будуће пбразпваое и бпље 
разумеваое терминплпгије у свим дпменима живпта; 

 



Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste cantocum deamore canit .Actor venit, brevemepistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. OItem puer qui cum patre sedt, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placetr, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicer, ideo 
Terentia filliam corrigit. 
 
Оснпвни нивп:  Читаое и прaвилнп наглашаваое  фреквентних, ппнављаних и мемприсаних 
речи, разликпваое кратких и дугих слпгпва, ппвезиваое  гласпве и начин(а) оихпвпг 
записиваоа у увежбаним речима сампстална упптреба речника  
Средои нивп: Упчаваое важнпсти пенултиме (претппсљедоег слпга) при наглашаваоу речи; 
исправнп записиваое  гласпвa и гласпвних кпмбинациja, преппзнаваое значеоа речи на пнпву 
матероег и страних језика. 
Напредни нивп: Правилан изгпвпр и наглашаваое неппзнатих речи и гласпвних кпмбинација;  
правилнп писаое речи и реченица,ппзнаваое  речи из предхпдних тема и ппвезиваое са 
нпвпм тематикпм. 
 
 
2. ОБЛАСТ/ТЕМА : Функципналнп-прагматичка кпмпетенција  
 Рецепција - разумеваоа гпвпра и разумеваоа писанпг текста 
 Прпдукција -писанп и усменп изражаваое 
 Интеракција и медијација  / ппсредпваое/  
 
ИСХОДИ: 
 
Оснпвни нивп 
  Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме најфреквентније речи и изразе, кап и најједнпставније писане текстуалне фпрме  

 разуме главне инфпрмације у најједнпставнијим писаним и усменим исказима 

 разуме и превпди уз ппмпћ наставника 

 пдређује пснпвне граматичке и лексичке елементе. 

 саставља кратке реченице на латинскпм језику 

 пбави пснпвне кпмуникативне активнпсти (ппздрављаое, представљаое, дпбрпдпшлица, 
ппраштаое, захваљиваое, пружаое инфпрмација п себи). 

 зна врсте речи; 

 набрпји прпмјенљиве и непрпмјенљиве врсте речи;  

 дефинише и разликује прпмену пп деклинацији и кпоугацији; 

 упчава и разуме навпђеое латинских ријечи (усменп и писменп) у ппређеоу са матероим 
и страним језицима 

 упчава и дефинише именске категприје (карактеристике именске прпмене) 

 упчава и дефинише глагплске категприје (карактеристике глагплске прпмене). 

 дефинише пснпве глагпла; 
 
Средои нивп 
  Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме упбичајене речи, изразе, фразе и кратке усмене исказе и записе 

 се снађе се у кратким и увежбаним кпмуникаципним секвенцама и улпгама, уз упптребу 
научених и упбичајених фраза и фпрмула. 

 правилнп навпди именице; 

 анализира именице пп деклинацијама; 

 упчава на тексту припаднпст деклинацији; 



 усвпји начин навпђеоа латинских глагпла и прпмену пп глагплским временима ; 

 пдреди вријеме, начин и стаое глагпла  свих  кпоугације и ппмпћнпг глагпла sum esse fui  

 ппвезује систем падежа у нашем и латинскпм језику; 

 упчава на тексту припаднпст кпоугацији; 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста; 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици 

 саставља кратке реченице на латинскпм језику  

 разуме и превпди уз ппмпћ наставника или ппмпћу речника једнпставне реченице с 
латинскпг језика на матерои језик и пбратнп; 

 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 разуме фреквентне и упбичајене писане и усмене исказе, кап и кратке, једнпставне 
текстпве и усмене прилпге у вези с ппзнатим темама, ппјавама и дпгађајима.  

 пбавља пснпвне језичке функције у писанпм и усменпм ппштеоу. 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у речениц 

 правилнп ппвезује делпве реченице 

 разуме  и сампсталнп превпди текст; 
 
Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste canticum de amore canit .Actor venit, brevem epistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. Item puer qui cum patre sedet, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placer, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicit, ideo Terentia 
filliam corrigit. 
 
Оснпвни нивп:  

 разликује прпменљиве и непрпменљиве речи 

 упчава разлику између именица и придева  различитих деклинација 

 упчава разлику између глагпла различитих кпоугација 

 дефинише и разликује прпмену пп деклинацији и кпоугацији 

 упчава карактеристике кпнспнантских  и впкалских пснпва  
 
Средои нивп 

 правилнп навпди именице; глагпле и придеве 

 меоа именице и глагпле 

 деклнира именицу и придев 

 упчава на тексту припаднпст деклинацији и кпоугацији 

 усвпји фпрмалну граматичку анализу латинскпг текста 

 анализира и превпди текст уз ппмпћ наставника 

 превпди кратке реченице и – или делпве  реченица ппмпћу израза из текста 
 
Напредни нивп 

 влада фпрмалнпм  анализпм латинскпг текста 

 упчава граматичке пблике и оихпву улпгу у реченици; 

 правилнп ппвезује делпве реченице; 

 разуме и сампсталнп превпди текст; 

 



3. Интеркултурна кпмпетенција 

ИСХОДИ 
 
Оснпвни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппзнаје пснпвне ппјаве и прпцесе, кпји пдликују свакпдневни живпт циљне културе 

 ппзнаје пснпвне прпстпрне и временске пквире развпја циљне културе, кап и најзначајније 
личнпсти и дела из истприје и савременпг дпба. 

 ппказује интереспваое за неке ппјаве или личнпсти циљне културе. 
 
Средои нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује пснпвна знаоа п разликама у свакпдневнпм живпту и разуме да су разлике 
ппследица слпженпсти културе.  

 ппзнаје и разуме пснпвне прирпдне и друштвене специфичнпсти циљне културе. 

 ппседује свест п пснпвним сличнпстима и разликама између свпје културе и циљне културе 
и преппзнаје/избегава најкритичније табуе и несппразуме у кпмуникацији.  

 негује ппзитиван и птвпрен став према разликама кпје преппзнаје између свпје културе и 
циљне културе. 

 
Напредни нивп 
Пп завршетку првпг разреда, ученик ће бити у стаоу да: 

 ппседује ппшта знаоа п свакпдневнпм живпту, друштву и култури латинскпг језика 

 разуме утицај прирпдних и друштвених ппјава на прпцесе у сппственпј култури и циљнпј 
култури;  

 разуме пплпжај земаља циљне културе у свету и оихпву везу с сппственпм културпм.  

 прихват аразлике кпје ппстпје између сппствене културе и циљне културе и уме да 

 прилагпди ппнашаое пснпвним кпнвенцијама 

 негује став птвпренпсти и радпзналпсти према циљнпј култури и ппседује пснпвне вештине 
за критичкп истраживаое и разумеваое ппјава циљне културе и сппствене културе. 

 
Текст:  Terentia et Pomponia cum liberis in theatro sedent et comoediam spectant. In scena cantrix 
triste canticum de amore canit .Actor venit, brevem epistulam portant, vocat, clamat, sed cantrix 
nihil audit. 
Marco et Quinto comoedia gravis et molesta est. Item puer qui cum patre sedet, pugiles frustra 
exspctat. Sed Tulliae comoedia placer, praesertim cantica. Tullia errat et carmina dicit, ideo Terentia 
filliam corrigit. 
  
Оснпвни нивп 

 ппзнаваое временскпг пквира  у кпме је насталп ппзприште и гладијатпрске игре 

 ппзнаваое пснпвних чиоеница везаних за римске кпмедипграфе  
 
Средои нивп 

 ппзнаваое пснпвних чиоеница везаних за развпј ппзпришта  

 разуме улпгу гладијатпрских бпрби у живпту Римљана 
 
Напредни нивп 
анализира чувену изреку „panem et circenses” и упчи велики значај кпји су Римљани давали  
гладијатпрским бпрбама 
 



Критеријуми пцеоиваоа: 

Оценпм пдличан( 5 ) пцеоује се ученик кпји је: 
А) Остварип напредни нивп ппстигнућа из већине пбласти/тема/ 
Б) Ученик кпји је пстварип барем средои нивп ппстигнућа из свих пбласти и кпји  активнп 
учествује у раду на часу , редпвнп пише дпмаће задатке и има изузетнп пдгпвпран пднпс 
према предмету  
 
Оценпм (4) пцеоује се ученик кпји је: 
- Остварип средои нивп ппстигнућа 
- Активан је на часу и честп учествује у решаваоу ппстављених задатака, и има пдгпвпран 
пднпс према дпмаћим задацима и предмету уппште 
 
Оценпм (3) пцеоује се ученик кпји је:  
А) Остварип средои нивп ппстигнућа из већине пбласти 
Б) Остварип је бар пснпвни нивп ппстигнућа из свих пбласти а уз чешћи ппдстицај учествује у 
активнпстима на часу и већину ппстављених задатака пдгпвпрнп извршава 
 
Оценпм (2) пцеоује се ученик кпји је: 
А) Остварип пснпвни нивп ппстигнућа из свих пбласти 
Б) Остварип пснпвни нивп ппстигнућа из већине пбласти/стандарда, ппказује 
заинтереспванпст за свпј напредак и ппстављене задатке извршава уз ппдстицај и ппмпћ 
наставника 
 
Оцеоиваое писаних прпвера: 

пдлична пцена:  85% - 100%  
врлп дпбра пцена: 71 - 84%  
дпбра пцена: 56% - 70%  
дпвпљна пцена: 40% - 55%  
недпвпљна пцена: 0% - 39% 
 
 
 

 


