
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 
УСМЕНИ ДЕО 

ГОВОРНЕ ТЕМЕ 
 
 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ 
 

ГОВОРНЕ ТЕМЕ –Републичко 
такмичење за средње школе 

Комуникативне 
функције: 

Теме: 

• Представљање 
себе и других 
 

• Поздрављање 
(састајање, 
растанак; 
формално, 
неформално, 
регионално 
специфично) 

 
• Идентификациј

а и именовање 
особа, објеката, 
боја, бројева 
итд. 

 
• Давање 

једноставних 
упутстава и 
команди 

 
• Изражавање 

молби и 
захвалности 

 
• Изражавање 

извињења 
 
• Изражавање 

потврде и 
негирање 

 
• Изражавање 

допадања и 
недопадања 

 
• Изражавање 

физичких 

Свакодневни 
живот 
(организација 
времена, послова, 
слободно време) 

1. Свободное время (варианты: 
увлечения, хобби, занятия 
спортом, предпочтения в музыке, 
кино, литературе и т.п.) 

2. Домашние/школьные 
обязанности (расписание дня, 
недели, месяца…) 

Свет рада 
(перспективе и 
образовни 
системи) 

3. Выбор будущей профессии 
(предпочтения, возможности) 

4. Профессии будущего 
(престижные, популярные…; 
финансовая обеспеченность или 
профессия мечты) 

Интересантне 
животне приче и 
догађаји 

5. Известные личности истории 
России (стимул в виде картин, 
фотографий, плакатов, афиш…) 

6. Крупнейшие события русской 
истории (стимул в виде картин, 
фотографий, плакатов, афиш…) 

Живи свет и 
заштита човекове 
околине 

7. Природные богатства России – 
области, леса, воды, 
животные.... (варианты: 
природные и климатические 
пояса и их характеристики; 
стимул в виде фотографий, 
коллажей и т.п.) 

8. Влияние человека на 
окружающую среду (стимул в 
виде заголовков и коротких 
отрывков газетных статей, 
фотографий и т.п)  

Научна 
достигнућа, 
модерне 
технологије и свет 
компјутера 
(распрострањеност
, примена, корист и 
негативне стране) 

9. Технологии, без которых 
невозможно жить в 
современном мире (визуальный 
стимул в виде фотографий и пр) 

10. Знаменитые российские 
учёные/научные достижения 
(стимул в виде фотографий, 
отрывков из газетных статей и 
биографий и т.п.) 



сензација и 
потреба 

 
• Исказивање 

просторних и 
временских 
односа 

• Давање и 
тражење 
информација и 
обавештења 
 

• Описивање и 
упоређивање 
лица и предмета 

 
• Изрицање 

забране и 
реаговање на 
забрану 

 
• Изражавање 

припадања и 
поседовања 

 
• Скретање 

пажње 
 
• Тражење 

мишљења и 
изражавање 
слагања и 
неслагања 

 
• Тражење и 

давање дозволе 
 
• Исказивање 

честитки 
 
• Исказивање 

препоруке 
 
• Изражавање 

хитности и 
обавезности 

 

11. Технологии и жизнь – 
преимущества и недостатки 

Медији и 
комуникација 

12. О чем пишут СМИ? (стимул в 
виде заголовков и коротких 
отрывков газетных статей и т.п.) 

13. Общение в интернете с 
ровесниками из России, русские 
социальные сети (опыт ученика) 

Храна и здравље 
(навике у исхрани, 
карактеристична 
јела и пића у 
земљама света) 

14. Здоровое питание (варианты: 
предложение дневного/ 
недельного меню; Как сбросить 
лишний вес? Здоровое питание и 
занятия спортом…) 

15. Русская традиционная кухня и 
праздники (стимул в виде 
фотографий…) 

Потрошачко 
друштво 

16. Русские сувениры (стимул в виде 
фотографий, коллажей…) 

17. Онлайн покупки – это 
безопасно? 

Спортови и 
спортске 
манифестације 

18. Популярные виды 
спорта/успешные спортсмены в 
России/Сербии (стимул в виде 
фотографий, отрывков из газетных 
статей и биографий и т.п) 

19. Занятия спортом/ здоровый 
образ жизни (опыт и мнение 
ученика) 

Србија – моја 
домовина  

20. Достопримечательности 
Сербии/родного города 
(варианты: предложение 
идеального туристического 
маршрута по Сербии; горы, воды, 
города, монастыри… Сербии) 

21. Знаменитые личности/события 
сербской истории (стимул в виде 
картин, фотографий, плакатов, 
афиш…) 

Познати градови и 
њихове 
знаменитости, 
региони и земље у 
којима се говори 
циљни језик 

22. Города 
/области/достопримечательност
и России (стимул в виде 
фотографий, коллажей, 
открыток…) 

23. Путешествие по России – 
идеальный маршрут (мнение 
ученика) 



• Исказивање 
сумње и 
несигурности 

Европа и 
заједнички живот 
народа 

24. Исторические и культурные 
связи России и Сербии – эпохи, 
личности, события 

25. Русский язык и культура в мире  

 


