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ПРЕДГОВОР

Овај рад по свом садржају и форми представља једну врсту дидак-
тичко-методичког приручника који наставницима може да послужи као 
подршка у реализацији циљева и задатака наставе страног језика, реша-
вању практичних проблема у планирању и организовању наставе и у раду 
са уџбеником. Међу најважнијим питањима наставног процеса је реали-
зација дидактичког принципа међупредметних веза и корелације настав-
них садржаја, чему је овај рад и посвећен. У раду (у I делу) бавимо се и 
одређеним теоријским питањима у мери у којој је то било потребно за 
обраду ове теме, али знатно више конкретним наставним активностима. 

Задаци овог приручника у основи се састоје у следећем: поглед на 
суштину међупредметних веза, њихов значај и улогу у образовно-ва-
спитном процесу и, посебно, у настави страног језика; разматрање 
разноврсности међупредметних веза страног, односно руског језика с 
другим наставним предметима (дисциплинама); анализа утицаја међу-
предметних веза на формирање општих и специфичних компетенција 
ученика; подстицање креативних активности наставника и ученика; 
анализа одабраних тема из уџбеника руског језика за основну школу и 
гимназију у циљу илустрације међупредметног повезивања и корела-
ције наставних садржаја.

Наше опредељење за тему овог рада условљено је њеном актуел-
ношћу и тежњом да се укаже на шире могућности и значај повећања ко-
личине информација које иначе подлежу усвајању у основној и средњој 
школи. Познато је да су знања ученика углавном расејана, рашчлањена 
по наставним предметима. Отуда је и потребно ученицима дати це-
ловиту представу о свету који нас окружује и показати нераскидиву 
везу међу школским предметима (дисциплинама). Стога, интеграција 
општих и специфичних знања омогућава не само да се успостави веза 
међу наставним предметима него и да се максимално развијају креатив-
не и интелектуалне способности ученика, утолико пре што несумњиво 
постоје више или мање тесне везе међу предметима које се могу реа-
лизовати и у настави страних језика. Реализација међупредметних веза 
у савременој настави страних језика у пракси је конкретно изражена у 
виду укупних интеграционих процеса који се данас дешавају у науци 
и животу и изражавају основне потребе друштва, дефинисаних у више 
актуелних националних педагошких и законских докумената. 

Међупредметне везе и корелација наставних садржаја страног је-
зика и других предмета успостављају се на више нивоа у свим етапа-
ма наставног процеса - препаративној (наставни планови и програми, 
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уџбеници и приручници, писмене припреме наставника за час и др.), 
оперативној (реализација програмски одређених тематских и језичких 
садржаја – изговор, графија и ортографија, граматика, лексика; говорне 
делатности, култура и др.) и постоперативној/евалуационој (процењи-
вање развоја и напредовања ученика према постављеним циљевима на-
ставе). У разматрању наведене проблематике настојимо да нешто шире 
обухватимо реализацију овог приступа, односно дидактичког принци-
па на линији препаративна – оперативна етапа наставног процеса у 
настави страног (руског) језика, при чему би полазна основа био уџ-
беник страног (руског) језика, односно његови тематски садржаји који 
су дефинисани и ближе одређени у наставним програмима. Пошто уџ-
беник садржи наставне садржаје који подлежу обавезној програмској 
реализацији, он је и најпогоднији за анализу јер поседује потенцијалне 
могућности успостављања међупредметних веза на релацији страни је-
зик – други предмети. У циљу потпунијег сагледавања међупредметног 
повезивања и корелације наставних садржаја страног језика, послужио 
нам је корпус од шест актуелних уџбеника руског језика за гимназију 
и основну школу различитих аутора, које смо одабрали за ограничену 
анализу једног броја њихових тематских садржаја посредством којих 
се могу видети такве могућности. У том смислу сугерирамо различите 
начине потенцијално ширег функционалног повезивања и корелације 
наставе руског језика и других наставних предмета. 

Поред анализе селективно одабраних садржаја из уџбеника за гим-
назију и основну школу, у фокусу наше пажње је и реалан час руског је-
зика, на којем се практично реализују међупредметне активности кроз 
различите организационе облике рада наставника и ученика. Стога 
је, као илустрација таквих активности у наставној пракси, приложена 
овом раду једна припрема за час руског језика у основној школи, коју 
је урадила Милица Јокић, професор руског језика, на чему јој искрено 
захваљујемо. Припрема за час је један од најдрагоценијих облика раз-
мене знања и искустава међу наставницима било којег предмета, било 
да је у питању нека оригинална идеја у приступу настави, метод или 
организациони облици рада. 

Структуру приручника, поред предговора, чине два главна дела: 
Први део, с поглављима: О месту и улози страног језика као настав-
ног предмета, Међупредметне везе као дидактички приступ оствари-
вању функционалних циљева и ефикасности наставе, Улога уџбеника 
страног језика, Како оценити и изабрати најбољи уџбеник? Други део 
– Анализа уџбеника руског језика, Прилог, Закључак; Литература; Бе-
лешка о аутору. 
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Приручник је намењен, пре свега, наставницима страног (руског) 
језика у основној и средњој школи, али и студентима филолошких сту-
дија (на смеру Методика наставе руског језика). Иначе, приручници 
методике наставе страних језика само се дотичу проблематике међу-
предметних веза, сасвим мало се њима баве. Верујемо да садржаји овог 
рада могу имати и подстицајну функцију у циљу потпуније реализа-
ције међупредметних веза и побољшања ефикасности наставе страног 
(руског) језика. 

На крају, изражавамо искрену захвалност доц. др Јелени Гинић и 
доц. др Луки Меденици, рецензентима ове књиге, на корисним предло-
зима и сугестијама. 

 
Аутор
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I ДЕО

О МЕСТУ И УЛОЗИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА  
КАО НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА

Quot linguas calles tot homines vales (лат.) – 

Колико језика знаш, толико људи вредиш

У нашем образовно-васпитном систему основне и средње школе 
учење страних језика заузима једно од приоритетних места. Владање 
најмање једним светским језиком неопходан је предуслов како будуће 
професионалне, тако и личне каријере и афирмације савременог чове-
ка. У Закону о основама система образовања и васпитања (Службени 
гласник Републике Србије, бр. 10/2019, чл. 11), истиче се да је, поред 
сталог, општи циљ језичког образовања у школском систему Републике 
Србије да свим ученицима обезбеди стицање језичке компетенције као 
темеља кључних компетенција за целоживотно учење.

Као наставни предмет, страни језик објективно представља дру
штвену вредност и потребу сваког савременог друштва, па отуда и 
ње гово доследно укључивање у школске програме. У нашим школама 
уче ници виде и осећају шта им учење страног језика пружа и шта им 
може дати, особито у будућности. Отуда постоји и свест о неопход-
ности учења страних језика. Јер само поимање правог смисла и циља 
учења страног језика школску наставу може учинити успешном и ефи-
касном, тако да ће сваки ученик моћи да одговори на сопствено питање: 
„Зашто учим страни језик“? Страни језик несумњиво поседује велики 
потенцијал и значајно доприноси развоју сваког младог човека као лич-
ности (исп. Раичевић 2012: 17-18). 

Страни језик као наставни предмет (дисциплина) разликује се од 
оста лих предмета тиме што учење страног језика не зависи од задатака 
образовања и васпитања који се односе на фундаменталне науке, већ се 
састоји у овладавању новим језичим кодом као средством међуљудске и 
међукултурне комуникације и представља важно средство стицања нових 
знања у различитим областима. У школској настави страни језик има за-
датак да допринесе реализовању како заједничких, општих циљева обра-
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зовања и васпитања, тако и да обезбеди ученицима постизање потребног 
нивоа комуникативних умења који су предвиђени утврђеним државним 
стандардима. 

Да је учење страних језика један од стратешких задатака и потреба 
нашег друштва истиче се и у нашој релевантној педагошкој литерату-
ри. «Настава страних језика организовани је процес чији су циљеви ут-
врђени у складу са општом васпитном и образовном политиком нашег 
друштва (...) Учење страног језика (...) као обавезног наставног пред-
мета има двојак третман: као општеобразовни и као општестручни 
предмет» (Педагошка енциклопедија 1989, т. 2:397). 

У редовну наставу основног образовања и васпитања Србије уве-
дено је учење два страна језика, с тим што је учење првог страног 
језика укључено у први циклус (од I до IV разреда), а учење још једног 
од V разреда. На тај начин наша земља је учинила значајан искорак у 
области савремене наставе и учења страних језика. Досадашња истра-
живања о оправданости раног учења страних језика указују на то да 
такво опредељење има више предности – привлачност новог средства 
комуникације, подстицање мотивације и појачана активност ученика у 
учењу, откривање специфичности других културе итд. 

Улога и значај учења страних језика веома добро су описани и изри -
чито наглашени у Општим стандардима постигнућа за крај основног 
образовања за страни језик у Србији. «Учење страних језика доно си 
и додатна образовно-васпитна преимућства, која се огледају у јачању 
когнитивних способности, обогаћивању личности, јачању емоционалне 
сигурности, конструисању и стабилизовању идентитета. Њиме се, на-
даље, подстиче и потпомаже развој општих компетенција, превасходно 
оних социјалних (навикавање на тимски рад, прилагођавање групи и 
позиционирање унутар ње) и комуникационих (познавање и примена 
законитости вербалног и невербалног општења (...) Повезаност наставе 
и учења страних језика са осталим наставним предметима доприноси 
не само темељнијем општем образовању, већ и развоју међупредмет-
них компетенција – схваћених у најширем смислу као комплекс знања, 
вештина, способности, ставова и мотивације – употребљивих у разли-
читим актуелним и будућим активностима сваког појединца (...) Упркос 
свим бројним предностима учења страних језика, њихово савладавање 
у школским условима отежано је различитим објективним препрекама: 
релативно малим фондом часова (два часа на недељном нивоу). Уз тра-
диционалне дидактички и методички опробане начине за компензовање 
ових отежавајућих околности, у настави страних језика, као и у већини 
других предмета, могу се, осим коришћења конвенционалних и нових 
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медија, применити и различити иновативни облици рада, односно со-
цијалне форме и технике, попут подстицања ученика на пројектни, коо-
перативни рад (...) Наравно, и у модерно доба неизоставно је усвајање и 
развијање стратегија самосталног рада као основе за каснију аутентич-
ну употребу страног језика у стварним комуникативним ситуацијама и 
за даље усавршавање страног језика путем аутономног учења» (Општи 
стандарди постигнућа за крај основног образовања за страни језик : 
приручник за наставнике 2017: 7). 

Страни језици у великој мери доприносе општем образовању 
деце и повећању нивоа њихове опште културе, проширује круг општих 
знања, посебно о земљи и народу чији се језик учи. Учење страних 
језика доприноси и подизању нивоа културе комуницирања, развијању 
мишљења и логичког расуђивања и др. Главне функције које врши стра-
ни језик у систему образовања су: сазнајна, кумулативна (презентује 
национално културно-историјско наслеђе), комуникативна и образов-
новаспитна функција. Страни језик значајно доприноси развоју све-
стране личности ученика и његовог мишљења кроз развијање система 
моралних и естетских вредности, подстицање ширих интересовања 
потребних за даље самообразовање. Уз његову помоћ можемо сазнати 
и оно што посредством матерњег језика правовремено и на адекватан 
начин то није могуће. Као део стране културе страни језик може учини-
ти и непроцењиву услугу матерњем језику и култури, јер нам открива 
други свет и цивилизацију (исп. Пасов и др. 2007: 12). Колико Пасов 
високо вреднује улогу и значај учења страног језика најбоље говори 
и следећи цитат. «Страни језик је као наставни предмет уникатан по 
својим образовним могућностима, али у суштини он није «наставни 
предмет», већ «образовна дисциплина» која поседује огроман потен-
цијал који је у стању да пружи значајан допринос развоју човека као 
индивидуе» (Пасов, Кибирева, Коларова 2007: 18-23). Пасов стоји на 
становишту да појам «страни језик» не одражава суштину предмета, 
нити његов циљ. У том смислу он констатује: «сматрамо оправданим и 
целисходним да се наш предмет назива – инојезичка култура, а настав-
ник – наставник инојезичке културе. У нашем случају, то ће, сагласно 
томе, бити ,рускојезичка култура‘ и ,наставник рускојезичке културе‘» 
(Пасов, Кибирева, Коларова 2007: 59). 

Добро организовано учење страних језика у школама код ученика 
треба да развије и критички однос према садржајима на страном језику 
с којима се сусреће, да научи пажљиво да чита текстове и да открива 
практичан значај овладавања датим страним стандардним (књижев-
ним) језиком у свој његовој стилској разноликости. У процесу учења 
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страног језика усваја се нови систем појмова, који је и функција кул-
туре и историјска категорија, а повезан је и са актуелним стањем јед-
ног друштва и његовом разноврсном активношћу. Тај систем појмова 
нипошто није непроменљив и статичан, већ га свака друштвена среди-
на усваја посредством језика. Специфичност страног језика каo настав-
ног предмета састоји се и у његовој «неограничености». Јер, ако упо-
редимо страни језик с било којим другим школским предметом, онда у 
сваком од њих (књижевност, историја, географија итд.) постоје бројни 
садржаји који се изучавају у систему наставе које ученици треба да 
усвоје. Та знања свакако доприносе лакшем и ефикаснијем усвајању 
страног језика и културе, а степен различитих интересовања ученика 
открива и њихову индивидуалност и сталну тежњу за стицањем нових 
знања. У лингводидактичкој литератури срећемо интересантне појмо-
ве да је страни језик «беспредметан» и «полипредметан», управо зато 
што је повезан са свим осталим наставним предметима, јер са њима 
има много заједничких додирних тачака. Сви наставни предмети у од-
ређеном степену «помажу» један другоме у остваривању циљева обра-
зовно-васпитног процеса.

Као што је познато, циљ учења страног језика је, поред осталог, 
да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и уна-
пређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну 
компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интер-
културно разумевање и професионални развој. «Владање страним је-
зиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која 
примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Као и у наста-
ви других школских предмета, на свим нивоима образовног система, 
циљ је да ученици постигну одређени ниво специфичних предметних 
компетенција. У савременој настави те компетенције утврђене су и у 
општим језичким стандардима (…) Учењем страног језика ученик 
развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, са-
мосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу 
дијалога» (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, 
бр. 12, Београд, од 12. јула 2018). 

Методика наставе страних језика је тесно повезана с педагогијом 
и дидактиком јер оне имају заједнички објекат проучавања у различи-
тим условима образовања и васпитања. Педагогија и дидактика изу-
чавају најопштије законитости образовања и васпитања и формулишу 
опште принципе наставне делатности у школама, дефинишу јединство 
предавања и учења као активности преношења образовних садржаја. 
Наставни предмет „страни језик” је само један од елемената система 
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општег образовања и васпитања. Такође, савремена настава страних 
језика тежи да код ученика формира правилан вредносни однос према 
страном језику, да га откривају као одраз социокултурне реалности, као 
феномен националне и општељудске културе. То је један од главних 
путева према стварању чврсте основе успешне интернационалне кому-
никације и разумевања. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ ВЕЗЕ КАО ДИДАКТИЧКИ 
ПРИНЦИП У ОСТВАРИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНИХ 

ЦИЉЕВА НАСТАВЕ 
Међупредметне везе су данас веома актуелне јер, за разлику од 

многих традиционалних приступа и циљева образовања, можемо да го-
воримо о рецепцији целовитије слике света од стране ученика. Оне су 
незаобилазан дидактички принцип интеграције савремене школске на-
ставе као целине. У условима интеграције знања у образовном процесу 
лакше је створити проблемске ситуације које воде ка остваривању по-
стављених циљева наставе. Повезивање међупредметних знања проши-
рује садржајни план и наставе страног језика који води ка формирању и 
даљем развијању ширих интересовања ученика, њихових способности 
и склоности према различитим видовима наставних активности. Међу-
предметне везе у школској настави превазилазе границе међу појединим 
наставним предметима. Карактерише их повезивање садржаја при чему 
се изграђује јединствена логичка, смислена целина у организован систем 
знања, што чини основу учења и наставе на свим нивоима система нашег 
образовања у оквиру утврђеног националног курикулума. Систем веза 
међу различитим научним дисциплинама има свој адекватан одраз у на-
ставним предметима који у суштини представљају основе одговарајућих 
наука. Све гране савремене науке тесно су повезане међу собом, из чега 
следи да ни наставни предмети нису, нити могу бити изоловани један 
од другог. Међупредметне везе су, такође, важан дидактички приступ, 
али и дидактичка категорија која упућује на нераскидиву повезаност 
(различитог нивоа) међу предметима, на интегративност знања у обра-
зовно-васпитном процесу као целине. Успостављање међупредметних 
веза отклања дуплирање у проучавању и усвајању наставног материјала, 
економише време и ствара повољне услове за формирање одговарајућих 
навика и умења ученика. У педагогији су познати различити начини 
активизације наставне делатности, а један од најефикаснијих је – успо-
стављање међупредметних веза. Ипак, реализација међупредметне ко-
ординације и корелације у школској настави још није заживела у пуној 
мери, а неопходно је да буде у потпуној сагласности с новим концептом 
и основама нашег образовног система.
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У овом раду међупредметне везе разматрамо, пре свега, с пози-
ције њихових дидактичих функција, које обухватају организационе 
облике наставе, методе, наставне поступке и комплекс различитих ди-
дактичких средстава која се користе у наставном процесу, усмерених 
на стицање знања, навика и умења и на њихову интеграцију. Повези-
вање знања и образовних садржаја међу предметима наставници могу 
користити у различитим етапама наставе и сваког часа када се реша-
ва одређени сазнајни задатак који захтева коришћење знања из дру-
гих предмета. Истовремено, међупредметне везе имају посебан значај 
за ефикаснију организацију различитих облика наставе, као и за мо-
гуће корекције појединих фаза образовно-васпитног процеса и сваког 
предмета. Такав приступ позитивно се одражава на активну позицију 
ученика у настави. Стечена знања из различитих наставних предмета 
користе се у решавању одређених проблема и задатака, у описивању, 
осветљавању, објашњавању појава и појмова из различитих углова по-
сматрања. То је, заправо, једно од кључних средстава и инструмената у 
развоју општих компетенција ученика. 

Данас су ученици свих узраста изложени бројним информацијама, 
пре свега, преко електронских медија и интернета. Самим тим се и тра-
диционална улога наставника суштински променила. Наставник није 
више једини извор знања и информација. Он данас има већу усмера-
вајућу и подстицајну улогу у учењу. Ученици се све више подстичу на 
размишљање о свом раду, на самостално учење, коришћење других из-
вора знања и њихову примену. При избору конкретних наставних актив-
ности треба водити рачуна о њиховој разноврсности, тј. бирати оне ак-
тивности које одговарају различитим стиловима учења и нивоима знања 
ученика. Смењивање различитих облика наставе (фронталног, индиви-
дуалног и рада у паровима и групама), као и смењивање краћих и дужих 
сегмената расположивог наставног времена, даје настави потребно обе-
лежје разноврсности и динамике, што поспешује и мотивацију. То значи 
да је веома пожељно наставне активности међусобно комбиновати како 
би их ученици доживљавали као друкчије и нове, као промене које час 
чине активнијим, занимљивијим, опуштенијим и подстицајнијим. Тако, 
на пример, при обради граматичког материјала страног језика наставник 
упућује ученике на сличности и разлике граматичких појава у страном и 
матерњем језику. То ученике подстиче на пажљивије посматрање језич-
ких појава, на сопствено закључивање, уочавање језичких законитости, 
лакше усвајање и практичну употребу језичких структура. 

Школски програми свих наставних предмета, тематски и садр-
жајно, пружају широке могућности њиховог међусобног повезивања 
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у најразличитијим областима. Та чињеница иде у прилог спровођењу 
идеје да ученици најбоље уче када се шире повежу поједине настав-
не дисциплине и њихови садржаји, односно различите чињенице, до-
гађаји, појаве и појмови, информације и знања, што ученике додатно 
мотивише на самостално трагање за новим изворима информацијама и 
материјалима. Активна улога ученика у наставном процесу резултира 
ефикаснијим учењем, дубљим разумевањем и трајнијим усвајањем на-
ставног градива, вишим степеном мотивисаности и самоучења (шире 
в. Смернице и водич за примену. Оквир националног курикулума – ос-
нове учења и наставе). У државним нормативним и педагошким до-
кументима јасно се дефинишу задаци наставника свих предмета који 
се састоје у планирању и разради серије часова појединих предмета, у 
избору наставног материјала, као и у дефинисању најефикаснијих тех-
нологија наставе у различитим етапама наставног процеса. 

У педагошкој и дидактичкој литератури постоје бројне дефини-
ције (око 30) појма «међупредметне везе», али и различити приступи 
њиховој класификацији и оцени степена важности. Међупредметне 
везе схватамо не само као везе међу основама појединих научних обла-
сти и наставних дисциплина него и као везе међу компонентама струк-
туре које су изражене у систему појмова, научних чињеница, садржаја, 
закона функционисања и њихових теоријских основа. У дидактичком 
погледу везе међу школским предметима су природне и безусловно не-
опходне у образовно-васпитном процесу било којег нивоа и типа на-
ставе. Наравно, повезаност међу различитим предметима је увек већа 
или мања, што зависи од природе области и блискости њихових научно 
дефинисаних програмскох садржаја. У сваком случају, садржаје било 
којег наставног предмета треба посматрати као комплексан дидактич-
ки систем који има функцију повезивања у процесу реализације во-
дећих циљева, задатака и исхода наставе. Међупредметне везе утичу 
на избор и структуру наставног процеса целог низа предмета, појача-
вају систематичност усвајања знања ученика, захтевају примену раз-
личитих наставних метода, приступа и облика организације рада, што 
води према јединству и интегративности образовно-васпитног проце-
са. Све то код ученика иницира потребу (и навику) да се не ограни-
чавају у оквирима једног предмета при решавању различитих задата-
ка и објашњавању појединих појава. Када се ученици навикну да се у 
оквиру било које теме практично морају обратити знањима из других 
наука, онда почиње да се прихвата као нешто занимљиво и логично. У 
укупној активности ученика реализација међупредметних веза служи и 
као дидактички услов њене активизације, систематизације и трајности 
знања, формирања самосталности мишљења и ставова. 
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Питање међупредметних веза у школском систему наставе раније 
се у дидактичкој, нарочито у лингводидактичкој литератури није под-
робније разматрало. Веома су ретки радови о повезивању, односно ко-
релацији наставе страног језика с другим предметима. Међу таквим 
радовима су два запажена рада Ксеније Кончаревић (Кончаревић 1995, 
1996) у којима она суштински разматра питања корелације страног, од-
носно руског и матерњег (српског) језика. »Сами наставни програми и 
уџбеници не могу бити извориште међупрдеметне координације; они 
се могу схватити само као израз дубљих фактичких веза које се успо-
стављају у наставном процесу и у свести ученика међу различитим 
предметима на основу методички релевантних сличности међу пој-
мовима, представама, знањима и умењима која улазе у њихов састав» 
(Кончаревић 1995: 368). 

Сасвим добро одређење значења појма «међупредметно повези-
вање» дато је у Смерницама и водичу за примену о међупрдеметном 
приступу настави учењу, које заступају и залажу се за тематски при-
ступ. Поред осталог, у њима се подвлачи следеће: «Међупредметно 
повезивање доприноси дубљем, свеобухватнијем разумевању појава, 
процеса, појмова и проблема зато што ученик има прилику да их упо-
знаје и сагледава из различитих углова и да их разматра из различи-
тих перспектива (...) Реалистична самосвест која на овај начин настаје 
је предуслов и показатељ зрелости и представља снажан ослонац у 
успостављању културе учења, дефинисању циљева учења, планирању, 
усмеравању, обављању и вредновању процеса учења. Међупредмет-
но повезивање претпоставља интердисциплинарну наставу и учење 
које води изградњи знања чвршће повезаних са различитим аспектима 
стварности (...) Тек кроз тематски приступ, којим се у учењу и настави 
повезују различити предмети, сваки од њих може у пуној мери да до-
принесе оспособљавању ученика да ефикасно и сврсисходно одгово-
ре захтевима на које наилазе у стварном свету и животу. Појединачни, 
узајамно изоловани и неповезани предмети томе могу да допринесу 
само у мањој мери и само у неким случајевима.

Тематски заснован и осмишљен приступ учењу и настави ствара 
могућности за: 

• разноврсно комбиновање информација и знања и смислена об-
рада нових информација и података, чиме се ствара богатија основа за 
успостављање нових знања;

• повезивање искустава и знања на разноврсне начине стечених у 
различитим контекстима (породици, локалној средини, културној или 



15

етничкој заједници и сл.) са учењем у школи, чиме се прва унапређују и 
систематизују, а друга повезују са свакодневним животним ситуација-
ма, што их чини не само академски него и животно релевантним;

• обликовање ставова и вредности као природног саставног дела 
процеса учења и образовања. 

Тематски приступ подразумева коришћење и комбиновање разно-
врсних начина и техника у настави, од класичних предавања, до оних 
које изискују активно учешће ученика кроз различите облике тимског 
рада, сарадничког, пројектног и истраживачког учења (...) Тематска на-
става је динамична настава и, као и други облици наставе усмерене на 
учење, не треба, а ни не може да се уклапа у ригидне, унапред прецизно 
одређене временске оквире» (Смернице...2014; http://www.riznica.edu.
rs). Тако је, на пример, у настави страног језика тематски приступ 
један од кључних, те се лакше може повезати с другим наставним пред-
метима/дисциплинама кроз различите облике наставе. 

У педагошкој и лингводидатичкој литератури, као и у нашим 
нормативним и педагошким документима о основама система обра-
зовања, дају се различите дефиниције појмова «међупредметне везе» 
и «међупредметна корелација», које су у основи међусобно сагласне, 
али из различитих углова посматрања. Ипак, међу више различитих 
дефиниција ових појмова, сматрамо да је дидактички најпотпунија 
она коју даје Ксенија Кончаревић. »Корелација (међупредметна коор-
динација, међупредметне везе) јесте дидактички принцип узајамног 
функционалног повезивања свих компоненти система наставе разли-
читих предмета који се успоставља у наставном процесу, самоучењу 
и самораду ученика и фиксира у њиховој свести на основу методички 
релевантних сличности између знања, умења и навика које улазе у 
састав датих предмета и као дидактички транспонован одраз међу-
научних веза, а манифестује се у препаративној, оперативној и ева-
луационој етапи наставе» (Кончаревић 1995: 369). Ауторка у катего-
ријалном смислу корелацију посматра «као аутономни дидактички 
принцип, а не као део принципа или дидактички услов». Она сматра 
да је то «дидактички (а не методички, лингвистички или психолошки) 
принцип, пошто је присутан у настави свих предмета, што значи да 
има универзални карактер, при чему у сваком наставном предмету 
он подлеже извесним модификацијама (...) Сматрамо да је корелација 
исто тако повезана са неким другим дидактичким, психолошким, ме-
тодичким и лингвистичким принципима наставе (свесност, трајност 
знања, приступачност, активност, научност наставе, индивидуализа-
ција, принцип вођења рачуна о матерњем језику ученика, системност, 
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функционалност), а да се не може подвести ни под један од њих» 
(Кончаревић 1995: 369-370). 

Као што се може видети, Ксенија Кончаревић даје предност пој-
му «корелација» (остала два имају статус синонима), и да је то дидак-
тички принцип. Иначе, у званичним нормативним документима, педа-
гошкој литератури и код других аутора срећемо одређење овог појма да 
је то и дидактички приступ, дидактичка категорија или дидактичко 
средство у остваривању функционалних циљева наставе. Сматрамо да 
се појмови «међупредметне везе», «међудисциплинарне везе», «међу-
предметна корелација», «међупредметна координација» могу дефини-
сати као блиски термини-синоними, слично појмовима «наставна дис-
циплина» и «наставни предмет». Наведени појмови су комплексни по 
свом значењу и опсегу, јер обухватају више компоненти образовног про-
цеса и области. Сви они поседују заједничко својство интеграције, што 
их и чини синонимима. Међутим, разлике међу њима ипак постоје, тим 
пре што у лексикологији апсолутни синоними постоје у занемарљивом 
проценту. Тако је, рецимо, појам «међудисциплинарност» с дидактич-
ког становишта и један од приступа организацији образовно-васпитног 
процеса. Разлике у нијансама значења наведених појмова зависе и од 
тога да ли се посматрају с позиције постављених циљева и задатака од-
ређеног профила наставе или из неког другог угла. Такође, сматрамо да 
треба указати на извесну разлику између значења фреквентних појмо-
ва »интеграција» и «координација». Наиме, «интеграција» означава од-
ређено проблемско, садржајно и појмовно обједињавање два или више 
наставних предмета, при чему се научни појмови повезују заједничким 
смислом и значењем, док «координација» означава плански и рацио-
нално успостављену међусобну везу наставних предмета према неким 
њиховим заједничким елементима – тематском и појмовном критерију-
му, што углавном карактерише и међупредметне везе. 

У сваком случају, мислимо да је приликом обраде ове теме оправ-
дана употреба било којег од тих појмова, јер су тесно повезани, међу-
собно се преплићу и допуњују. Истина, постоји и ускометодичко схва-
тање међупредметних веза као средства које обезбеђује координацију 
наставних програма и уџбеника из различитих предмета. 

Истакнути руски лингводидактичар Михаил Љвов међупредметне 
везе у систему школске наставе, посебно у настави страног (руског) 
језика, дефинише на следећи начин. «Под међупредметним везама под-
разумева се на само усклађеност програма него и међусобно прожи-
мање наука. Предмет «Руски језик» повезује се са књижевношћу преко 
естетске стране речи која даје обрасце коришћења језика за изражавање 
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најпрецизнијих нијанси мисли и најсложенијих појава стварности; са 
историјом – настанак и развитак језика, улога комуникације у друштве-
ној продукцији, значење многих речи и др; са географијом – разноврс-
ност језика света; с математиком – идеје и пракса машинских језика и 
сл. Осим тога, сваки наставни предмет има свој систем термина који 
се ослањају на опште законитости лексике. У школи се изучавају везе 
музике и речи, ликовне уметности и говора ученика» (Љвов 1999: 101). 

Из цитираног текста можемо видети да Љвов у објашњавању овог 
појма полази од препаративне етапе наставе, од усклађености настав-
них програма, преко међусобног прожимања научних дисциплина и 
конкретних наставних садржаја до реализације главних циљева наста-
ве у оперативној етапи. 

О важности међупредметног повезивања и корелацији наставних 
садржаја аргументовано у свом раду пише Зона Мркаљ, одакле издваја-
мо један мањи део. »Међупредметним саодносом, целовитим увидом 
у материју која се проучава, упоређивањем садржаја и указивањем на 
сличности и разлике унутар одређених наставних подручја, знање се 
усваја квалитетно и дугорочно (...) Приликом међупредметног повези-
вања, под учењем се не сматра само усвајање знања. Уче се и методе 
и стратегије усвајања знања (како потражити и пронаћи информацију, 
организовати одговор, планирати, обликовати, визуелизовати одговоре 
различитог типа, препознати, разумети, применити и вредновати знање 
(...) Основни задатак међупредметног повезивања је да се ученицима 
омогући остваривање ,функционалних (практичних) циљева наставеʻ и 
да утичу на проширивање специфичних ученичких знања о наставној 
јединици која се проучава, као и општих знања (...) Промишљене коре-
лације (и унутар једног предмета и међупредметне) доприносе оства-
ривању ,принципа рационализацијеʻ као и ,принципа очигледностиʻ, 
при чему се, у склопу обавештајних метода, посебно активира ,метода 
показивањаʻ. Корелације се, да би се остварило усвајање и повезивање 
знања ученика и остварио саоднос тих знања у једну заједничку цели-
ну, морају предвидети месечним планом и програмом. Важно је знати 
проценити који је садржај најбоље обрађивати у међупредметном по-
везивању (...) Дубљи смисао корелација назире се у повезаности обра-
зовно-васпитног процеса у хармоничну целину (...) Многи наведени 
циљеви и задаци захтевају нужно повезивање наставних и ваннастав-
них садржаја, као и стварање узајамних односа међу школским пред-
метима» (Мркаљ 2010: 49-50). 

Сасвим је на месту када ова ауторка тврди да при међупредметном 
повезивању учење није само усвајање знања већ се «уче и методе и стра-
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тегије усвајања знања (како потражити и пронаћи информацију, органи-
зовати одговор, планирати, обликовати, визуелизовати одговоре разли-
читог типа, препознати, разумети, применити и вредновати знање)». 

Међупредметна повезаност и корелација наставних садржаја спе-
цифична је и примерена сваком нивоу учења страног језика, по разре-
дима, али се користе и знања из истог и других предмета која су уче-
ници стекли у претходним разредима. Такав приступ је у дидактици 
познат као хоризонтална и вертикална међупредметна корелација. 

Приликом реализације међупредметне корелације наставних са-
држаја неопходно је да наставници подстичу ученике на активност 
успостављања различитих врста веза. Упућује их где и како да нађу до-
датне изворе информација – уџбенике других предмета, стручне књиге, 
лексиконе, интернет, часописе и другу доступну литературу. Такве ак-
тивности се могу проширити и на ваннаставне активности. 

Међупредметне везе и међусобно прожимање наставних садр-
жаја карактерише спрега програма, стандарда и исхода. Познато је да 
наставни програми прецизно одређују и описују садржаје и активно-
сти који морају бити реализовани по нивоима образовног система у 
одређеном временском периоду (током једне школске године), док ис-
ходи произлазе из програма као њихов очекивани резултат, који у фор-
ми исказа описују остварене циљеве учења. С друге стране, стандарди 
обезбеђују и омогућавају контролу, тј. проверу наученог, представљају 
повратну информацију о успешности процеса наставе и учења, као и 
добру основу његовог даљег унапређивања. Према одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања, предвиђено је дефини-
сање неколико група стандарда, међу којима су и стандарди постиг-
нућа ученика. Стандарди су оријентисани на формирање више ком-
петенција «које треба да омогуће ученицима да успешно одговоре на 
различите животне изазове у разним животним ситуацијама (образов-
ним, друштвеним, културним, међуличним, практичним, итд). Међу-
предметно повезивање има за циљ формирање како општих међупред-
метних, тако и специфичних предметних компетенција које су јасно 
дефинисане и описане у законским и педагошким документима. «Циљ 
оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 
компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, 
вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који 
захтевају њихову функционалну примену. Опште међупредметне ком-
петенције (...) развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у 
различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих про-
блема и задатака и неопходне свим ученицима за лично остварење и 
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развој, укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу 
за целоживотно учење» (Закон о основном образовању и васпитању. 
Службени гласник РС, бр. 27/2018, 10/2019, чл. 21а). 

Опште и међупредметне компетенције, које су дефинисане На-
ставним програмима и Општим стандардима постигнућа за крај ос-
новног, општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања, 
представљају веома битну компоненту образовно-васпитног система. 
С друге стране, дефинишу се и међупредметне везе и корелација на-
ставних садржаја. Преко њих се, уз специфична предметна, стичу и 
општа знања и умења, чинећи јединствену целину у систему целокуп-
ног образовно-васпитног процеса од почетног основношколског до 
завршног средњошколског нивоа образовања. «Увек се мора имати у 
виду, једним делом, традиционалан, а главним својим делом - савреме-
ни координисани и симултани систем међупредметних веза у случају 
две и више дисциплина/предмета, почев од обраде једне до више раз-
личитих тема, при чему долази до изражаја корелација појединих кон-
кретних сегмената наставних садржаја међу предметима. Тако се како 
општа, тако и специфична предметна компетентност стиче на један 
активан, динамичан и флексибилан начин, интегрисањем и применом 
предметних знања у даљем школовању и у конкретним животним ситу-
ациама. Оријентација образовног процеса ка општим и међупредмет-
ним компетенцијама не значи увођење нових предмета нити додатних 
часова тематски посвећених одређеној компетенцији, већ укључивање 
општих и међупредметних компетенција у разноврсне наставне пред-
мете (...) Да би били компетентни да одговоре успешно на такве иза-
зове, ученици треба да стекну и користе различите видове знања, веш-
тина и ставова, тј. треба да развију компетенције засноване на знању 
(...) Опште и међупредметне компетенције представљају наративни 
опис оних компетенција које се заснивају на интегрисању различитих 
знања и вештина који се развијају у оквиру различитих предмета (...) 
Општа предметна компетенција представља наративни опис шта уче-
ници знају и могу да ураде на основу образовања које стичу у окви-
ру појединачног/-них предмета (...) Оно чиме наставник у свом раду 
треба првенствено да се руководи јесу општепредметне и специфичне 
предметне компетенције (...) И на крају, пошто сви ученици треба да 
развију опште и међупредметне компетенције, а сви наставни предме-
ти треба томе да допринесу, сваки наставник треба у свом предмету да 
препозна допринос развоју ових компетенција и да у планирању уважи 
ту чињеницу (...) Досадашња пракса познаје координисан и симултан 
рад две или више дисциплина при обради једне теме (корелација међу 
предметима) (...) Нове области, релевантне за лични, професионални 
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и социјални развој и функционисање појединца» (Општи стандарди 
постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања 
и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет страни 
језик, 2015: 6-7). 

Формирање и развој предметних компетенција не може се одвоји-
ти од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ-
фичне, предметне компетенције треба да доприносе да ученици успеш-
није уче и напредују. Сваки час је прилика да се развијају и предметне 
и међупредметне компетенције кроз добро осмишљене активности уче-
ника које погодују трансферу знања, развијању спознајних способности 
ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања 
у реалним животним контекстима (подроб. в. Службени гласник – Про-
светни гласник Републике Србије, 12 LXVII – Број 12, Београд, 2018). 

 Међупредметним везама се и у савременој руској дидактици и 
лингводидактици поклања значајна пажња, о чему пишу многи ру-
ски аутори. Један од њих је и М.Шлапакова која у једном свом раду 
уверљиво образлаже да «повезаност с другим наставним предметима 
не негира предметни систем, већ напротив – унапређује и омогућава 
да се продуби узајамна зависност међу различитим дисциплинама (...) 
Истраживања психолога (Д.Б.Богојављенског, Н.А.Менчинске и др.) 
показују да међупредметне везе на почетним етапама њиховог укљу-
чивања у сазнајну делатност ученика играју улогу ситуационог или 
стартног, подстицајног стимуланса. Решавајући постављене задатке 
ученик усмерава своју активност или на тражење непознатих односа 
у којима се налазе позната предметна знања, или на формирање но-
вих појмова на основу успостављених конкретних међупредметних 
веза. (...) Међупредметне везе у наставу уносе елементе креативности 
у мисаоној активности ученика, а такође и елементе репродукције и 
тражења нечег новог (...) Међупредметне везе су средство интензи-
фикације часа, проширују његов информативни капацитет, доприносе 
развитку интересовања за предмет, за повећање креативног потенција-
ла ученика. Међупредметне везе, као елемент часа, наставници могу 
користити на разним етапама наставе где се решава одређени сазнајни 
задатак, који захтева привлачење знања из других предмета (...) Савре-
мено образовање усмерено је на формирање интелектуално развијене 
личности с целовитим, хармоничним погледом на свет, с разумевањем 
дубине веза и процеса света око нас» (Шлапакова 2010: 371-372). 

Ова ауторка не наводи да је главни циљ међупредметних веза фор-
мирање општих и предметних компетенција ученика, али се из контек-
ста може закључити да су и оне обухваћене. 
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Дакле, предности оријентације на међупредметне везе у наставном 
процесу су, поред осталог, повезивање информација и стицање знања 
на најпогоднији начин и из различитих извора, посматрање одређе-
них проблема и појава из различитих углова, коришћење адекватних 
приступа и метода, трагање за новим информацијама, материјалима и 
сл. Активнија улога ученика резултира ефикаснијим учењем, бољим и 
дубљим разумевањем градива, бољим увидом у ток и резултате учења, 
вишим степеном самопоуздања, мотивисаности и самосталности. 

Систем нашег образовања заснован је на реализацији концепта да 
образовање треба да буде интегрисано и целовито, а не распарчано и 
затворено, да треба да укључи ученика као целовито биће, а не његове 
појединачне и изоловане функције. Основна замисао нашег образов-
но-васпитног система је такав концепт наставе који омогућава међу-
предметно повезивање кроз тематску наставу, примену разноврсних 
технологија наставе и начина учења. У томе посебну улогу и значај 
имају техничка и информатичка средства и помагала, али у центру 
пажње су односи који се развијају између наставника и ученика и ат-
мосфера коју заједно са ученицима наставник ствара у одељењу. Међу-
собно поштовање, партнерски однос и сарадња између наставника и 
ученика, самопоштовање, задовољство и радост учења и саосећање 
треба да карактеришу такву атмосферу у одељењу и школи. 

Поред више напред наведених предности, међупредметно пове-
зивање и прожимање наука и корелација наставних садржаја има посе-
бан значај за ефикасно коришћење различитих организационих обли-
ка наставе, с могућношћу мање или веће корекције појединих карика 
образовно-васпитног процеса. Таква могућност извесне корекције на-
ставних активности усмерена је, пре свега, на формирање активније 
позиције ученика. Ипак, поједина питања међупредметних веза још 
увек нису добро разрађена, нити је корелација наставних садржаја у 
жељеној мери присутна у наставној пракси, што се односи и на стра-
ни језик. Отуда и тешкоће при њиховом коришћењу настају из разлога 
неодговарајуће мотивисаности наставника и ученика. Стварање услова 
за пуну реализацију међупредметних веза, однсно међупредметне ко-
релације наставних садржаја представља један од важнијих задатака 
дидактичара, методичара и наставника практичара. 

Међупредметно повезивање наставних садржаја је континуирани 
процес повезивања различитих наука у целом систему интегрисане на-
ставе, представља реализацију таквог дидактичког приступа да се по-
стигне њен квалитетно виши ниво. Истовремено, то је процес међусобног 
прожимања посебних наука, оснаживање њихових међусобних веза које, 
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природно, постају дубље и многостране и представља основу интегра-
ције знања. Поједини наставни предмети, логично, поседују своје специ-
фичне карактеристике, али имају и потенцијалне могућности сопствене 
трансформације зависно од потреба образовно-васпитног процеса. 

У педагошкој, лексикографској и лингводидактичкој литератури 
такође постоје различите дефиниције и посебно издвојеног појма ко-
релације. Ипак, при дефинисању овог појма полази се од њеног извор-
ног значења. Тачније, најчешће се наводи да је у питању повезивање 
и усклађивање наставних садржаја различитих предмета који су слич-
ни, сродни или се међусобно допуњавају. Корелација (лат. correlatio 
узајаман, сразмеран) у настави је узајамност, саоднос, међусобна по-
везаност. У Педагошком речнику корелација се дефинише као «функ-
ционално повезивање свих елемената наставног процеса у усклађену 
јединствену целину» (Педагошки речник 1967: 477). Слично одређење 
овог појма налазимо у Педагошкој енциклопедији, где се каже да је 
корелација «функционално повезивање и усклађивање наставних са-
држаја из различитих предмета који су слични или се међусобно до-
пуњавају» (Педагошка енциклопедија 1989: 412). Међупредметна по-
везаност или корелација у настави логично се везује за новији појам 
интердисциплинарности, јер оба упућују на функционално повези-
вање у образовном процесу. 

Према овим и раније наведеним дефиницијама овог појма, може 
се закључити да је корелација у наставном процесу уза јамност, међу-
собна повезаност, функционално повезивање и усклађивање настав-
них садржаја из различитих предмета који су слични или се међусобно 
допуњавају, као, рецимо, повезивање језичких садржаја страног и ма-
терњег језика, затим садржаја из историје, географије итд. Томе значај-
но доприносе тематски текстови, вежбе и задаци који су усмерени на 
формирање опште, предметне и међукултурне компетенције ученика. 
Корелација у настави страног језика погодује лакшем трансферу и по-
везивању знања из различитих области и дисциплина, па стога наставу 
страног језика чини комплексном, што она и јесте. Корелација настав-
них садржаја у начелу омогућује да се сва стечена знања и умења у ос-
новној и средњој школи чвршће структурно повежу у јединствену це-
лину и постану трајнија и квалитетнија, што ће ученику олакшати даље 
школовање, бољу припрему за живот и избор професије. Међутим, по-
везивање страног језика посредством тема, појава и појмова с другим 
наставним предметима, односно научним дисциплинама, истовреме-
но не значи и њихову међусобну сродност, већ, пре свега, повезивање 
појединих области и елемената из корпуса ширег курикулума страног 
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језика, који уз помоћ другог предмета могу бити потпуније објашње-
ни, умешно транспоновани и схваћени у циљу квалитетнијег усвајања 
функционалних ширих знања и вештина ученика. Успостављање непо-
средних веза страног с матерњим језиком ученика је неминовно, јер их 
повезују многе лингвистичке појаве и законитости, док је повезивање, 
на пример, с математиком, веома ретко. Сличан је случај и са неким 
другим предметима као што су физика, хемија, биологија и стручни 
предмети у средњој стучној школи. 

Према томе, смисао корелације у настави је међусобно повези-
вање наставних предмета, али сваки предмет задржава свој систем и 
своју самосталност. Корелација добија свој пуни смисао у оквиру те-
матског и интегративног приступа настави. Тематски приступ на-
стави омогућује шире повезивање тематских садржаја из различитих 
научних дисциплина. Управо овај приступ подразумева коришћење 
законитости координације и корелације наставе, комплексног система 
који означава повезивање свих битних компонената у складну целину 
ради постизања јединственог, унапред постављеног циља. Корелација 
у настави се примењује и ради рационализације расположивог настав-
ног времена, обједињавања обраде наставног градива сродне тематике 
и потпунијег естетског или емоционалног доживљаја, што је један од 
примарних предуслова трајности и применљивости стеченог знања. 
Међупредметно повезивање подстиче интелектуални, морални, емоци-
онални и духовни развој ученика, оспособљава их да појаве и догађаје 
у окружењу посматрају и доживљавају у међусобној условљености и 
повезаности (в. Педагошка енциклопедија 1989: 501).

Међупредметну корелацију никако не треба схватати као неку до-
датну и отежавајућу активност наставника и ученика, већ као потребу 
и широку могућност стицања нових знања, а карактерише је креатив-
ност и инспиративност у учењу. 

Лингводидактичка литература разликује неколико врста међу-
предметних корелација које су карактеристичне за наставу страног је-
зика. То су тематска корелација, према раније планираним тематским 
садржајима; структурна корелација где су у центру пажње одређене 
појаве и појмови и њихова значења, у случајевима када међу датим пој-
мовима и појавама постоји нешто заједничко и релевантно у погледу 
постизања наставних циљева и задатака; вертикална корелација – по 
разредима и хоризонтална корелација – на нивоу једног разреда. 

Видели смо да страни језик поседује велику предност у систему 
наставе јер се лако повезује и интегрише с било којом наставном дис-
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циплином. У таквом случају он постаје и средство њеног изучавања. 
Занимљиво је, такође, да се страни језик лако везује и интегрише и с 
одређеном ваннаставном, васпитном или уметничком (музичком, по-
зоришном и др.) делатношћу. И поред тога, многи наставници страних 
језика ретко размењују идеје везане за међудисциплинарну корелацију 
у интегративној настави, јер свој предмет углавном третирају као сваки 
други наставни предмет. 

Успостављање међупредметне корелације у настави страног јези-
ка подразумева поштовање и примену одређених принципа образов-
но-васпитног процеса. У лингводидактици од суштинског значаја су ди-
дактички, психолошки, лингвистички и ужи методички принципи који 
су међусобно тесно повезани у јединствен систем. Основна и полазна 
начела којима се наставник руководи при планирању, организацији и 
извођењу наставе било којег предмета, без сумње су општедидактич-
ки принципи. Принципи се ослањају на поставке дидактичке теорије 
образовања и наставе уопште, користе се у настави сваке дисциплине 
и не зависе од наставног предмета. С друге стране, примена дидак-
тичких принципа у настави конкретне дисциплине, односно наставног 
предмета, има своје посебности које одражавају специфичности дате 
дисциплине, као што је страни језик. У дидактици појам «наставни 
принципи» означава главна руководећа начела у образовно-васпитној 
делатности, јер у основи дефинишу захтеве наставног процеса у це-
лини и појединачно, и то у односу на циљеве и задатке, методе, сред-
ства и организационе облике наставе и представљају темељ наставног 
процеса. Од посебне су важности дидактички принципи научности и 
систематичности који су уграђени у основу свих наставних програма, 
јер одређују логичан распоред наставних предмета на тај начин да се 
њихови садржаји међусобно повезују, прожимају и фактички ослањају 
једни на друге. Отуда су у координацији са овим принципима и међу-
предметне везе, као самосталан дидактички принцип и незаобилазан 
приступ комплексном образовно-васпитном систему и процесу њего-
вог одвијања. Међу принципима од посебне су важности следећи: 

принцип креативности – односи се на укупну активност учени-
ка; има креативни карактер, у чему посебну улогу има наставник који 
креира наставне ситуације чији је циљ развијање интелектуалних спо-
собности ученика и њихово креативно понашање, као што су ориги-
налност, флексибилност, већа мотивисаност у раду и задовољство у 
успешном постизању добрих решења; 

принцип очигледности јасно говори о томе да је његова примена 
неопходна у свим етапама наставе било којег предмета, јер одређена 
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наставна средства врше функцију средстава сазнања, као што су: аду-
дио-снимци, табеле, схеме, ситуативне слике, видео-филмови, компју-
терски програми, различити илустративни материјали, мапе итд;

принцип примерености води рачуна о узрасним и индивидуалним 
разликама међу ученицима при избору наставног материјала који по 
свом садржају и обиму мора бити примерен ученицима, њиховим уз-
расним специфичностима и могућностима;

принцип свесности један је од водећих дидактичких принципа на-
ставе који у савременој настави страних језика и претпоставља потпуно 
разумевање функције језичких јединица од стране ученика и начин њи-
ховог коришћења у структурирању исказа на страном језику; принцип 
систематичности и поступности у методици наставе страних језика 
заузима једно од централних места, пре свега, при избору наставних 
садржаја и тематике, преношењу знања и распоређивању градива, по 
дидактичком правилу који конкретизује овај принцип: од «једностав-
нијег ка сложенијем», «од познатог ка непознатом»; 

принцип мотивације један је од кључних психолошких принципа 
који се одражава у подстицању и спремности ученика на учење; по-
стиже се побуђивањем и развијањем позитивног емоционалног односа 
према наставном предмету и његовим садржајима, тј. ономе што му 
он пружа; наставник страног језика осмишљеном организацијом раз-
новрсних облика рада, давањем занимљивих садржаја који побуђују 
интересовање и радозналост ученика у великој мери доприноси моти-
висаности ученика; 

принцип комуникативности водећи је методички принцип савре-
мене наставе и учења страних језика, сагласно којем се настава орга-
низује у условима максимално приближеним природним у којима је 
циљ наставе овладавање језиком као средством комуникације;

принцип тематскоситуативне организације наставних садржаја 
је методички принцип који указује на тематско-ситуативну организацију 
и обраду језичког и другог наставног материјала, при чему се процес 
учења језика приближава што реалнијим условима комуницирања; 

принцип вођења рачуна о матерњем језику ученика је методички 
принцип који у процесу наставе страног језика узима у обзир већ сте-
чено искуство ученика у сфери матерњег језика, укључујући и његове 
специфичности у односу на дати страни језик, а при избору језичког 
материјала страног језика води се рачуна о језичким специфичностим 
матерњег језика које би могле да отежају (интерференција) или олак-
шају (фацилитација) усвајање страног. 
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Упоредо с принципима, међупредметне везе и корелација настав-
них садржаја захтевају коришћење и комбинацију различитих настав-
них метода, односно поступања наставника да у одређеним наставним 
систуацијама бира не само један метод него и два или више, било на 
једном часу, било у серији часова који се према конкретним циљевима 
и задацима комбинују. Избор метода и наставних поступака зависи од 
низа других околности које могу бити условљене узрастом ученика, 
етапом наставе, специфичношћу наставних садржаја итд. Комбино-
вање наставних активности на једном часу никако не значи да се тиме 
доводи у питање планирана артикулација часа, већ је то одраз потребе у 
одређеној ситуацији како би се што потпуније реализовали постављени 
циљ и задаци. У том смислу правилан избор наставних метода такође 
води према њиховој међусобној координацији и корелацији, допуња-
вању и прожимању. Међу општеприхваћеним савременим наставним 
методима предност треба дати когнитивнокомуникативном методу 
(свесно-практичном) који је и «позван» да обезбеди формирање кому-
никативне компетенције ученика, да стимулише креативност настав-
ника. Према ставовима представника овог метода, ученици су активни, 
користе сопствене стратегије у учењу кроз непрекидан низ интелек-
туалних активности, а свака нова фаза учења, проширивање обима 
знања ослања се на претходне и заједно чине целину. Иначе, овај метод 
се базира на идејама и достигнућима комуникативне лингвистике, а 
оријентисан је, поред осталог, на три водећа циља наставе – комуни-
кативни, општеобразовни и васпитни. У његовој примени приоритет 
подједнако имају принципи свесности и комуникативности. Осим овог 
метода, на располагању наставнику је и метод организације примене 
знања, навика и умења. Он обухвата коришћење више наставних по-
ступака и облика организације рада у савладавању наставног градива, 
као што су: решавање конкретног комуникативног задатка, разговор 
о садржају прочитаног текста, одговори на питања, подела текста на 
смисаоне целине, дискусија о неком од питања везаним за тему часа, 
опис слике познатог сликара, повезивање одређног сегмента настав-
ног градива с другим предметима, тражење допунских информација 
на интернету итд. Нове идеје и стратегије савремене наставе страних 
језика истичу креативан приступ учењу језика, чија се суштина састоји 
у интеграцији језичких знања и заједничке активности наставника и 
ученика у наставном процесу у којем се знања развијају, обогаћују 
промишљено организовање наставе делатности која треба да се одвија 
као свестан и креативан процес примене стечених знања. Савремене 
технологије наставе („вештине учења“) у педагошком погледу допри-
носе унапређивању образовно-васпитног процеса у организационом, 
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материјалном, дидактичком и структурном. Технологије наставе озна-
чавају систем пажљиво проверених, рационалних методских поступа-
ка, вежби и укупних активности наставника и ученика које се оства-
рују поступно и у континуитету, како у оквиру једног предмета, тако 
и на плану међупредметног повезивања знања и чињеница. Нове тех-
нологије наставе непосредно су повезане и са унапређивањем односа 
између наставника и ученика. То се нарочито огледа у концепцији и 
примени једног од кључних метода савремене наставе страног језика 
– интерактивног метода, који се све више популарише, поготово с 
активним коришћењем мултимедијалних средстава и интернета, што 
доприноси ефикасности наставе. Интерактивни метод је оријентисан 
на активну и партнерску међусобну сарадњу не само ученика и настав-
ника него и ученика и ученика, уз наглашену активну позицију ученика 
у наставном процесу. Улога наставника по концепцији интерактивне 
наставе своди се на усмеравање и праћење активности ученика и на 
постизање циља часа. Наставник и ученик су на истом заједничком за-
датку – заједно решавају проблеме, моделирају ситуације, размењују 
информације и оцењују заједничке активности. Позција ученика се из-
менила у односу на традиционалну наставу. Он има право да изнесе 
своје мишљење (позитивно и негативно) о томе шта му се чини да би у 
настави могло бити боље, занимљивије и корисније. С друге стране, у 
заједничку активност сваки учесник наставног процеса уноси и своју 
индивидуалност коју карактеришу размена сопствених идеја и ставо-
ва, знања и конкретних наставних поступака, а манифестују се у раз-
личитим облицима организације рада на часу. Интерактивну наставу 
карактерише и висока интензивност комуникације у форми дијалога. 
Један од најплодотворнијих и популарних методских поступака на часу 
језика је дискусија. Она значајно доприноси размени мишљења и ста-
вова, развијању способности за анализу појава и проблема и развијању 
комуникативних умења.

Примена интерактивног метода од великог је значаја и у проце-
су међупредметног повезивања и корелације наставних садржаја. Ко-
ришћење међупредметних веза активира механизам међупредметног 
трансфера знања и умења, као и тактику успостављања међупредметне 
корелације, олакшава цео ток наставе, мотивише и изазива интересо-
вање ученика, доприноси њиховом бржем напредовању и усвајању но-
вих знања до којих они иначе никада не би дошли на неки други начин. 
Са психолошког аспекта улога међупредметних веза одражава се кроз 
повезивање и трајније усвајање истих или нових појмова у систему на-
ставних предмета, што води ка ширењу и продубљивању знања учени-
ка и њиховом претварању у систем погледа на свет. У питању су, поред 
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осталих, поузданија интегрисана општа знања и умења, подршка већој 
креативности и индивидуалном раду ученика, мотивисаности и под-
стицању самоиницијативности у учењу, формирање критичког присту-
па према различитим појавама и новим сазнањима, објективније вред-
новање и њихова успешна примена итд. 

У случају страних језика главни циљ је формирање одговарајуће 
комуникативне компетенције ученика, у најширем смислу те речи, јер се 
односе на различите области језика, културологије и других дисципли-
на, чему свакако доприноси међупредметно повезивање и корелација 
наставних садржаја. Последњих 15-20 година систем нивоа владања 
страним језиком, исказан у виду сертификационе скале, као и различи-
те врсте компетенција, претрпеле су одређене измене. Комуникативна 
компетенција у савременој интерпретацији како у лингводидактичким 
документима Савета Европе, тако и у домаћој лингводидактици, по-
сматра се комплексније и обухвата више посебних врста компетенције 
које су најшире прихваћене. Наводимо неке од њих: лингвистичка ком-
петенција - стечена знања о формалним лингвистичким ресурсима 
језичког система која омогућавају обраду и формулисање правилних 
семантичких и граматичких порука, као и способност њихове примене 
у усменој и писменој форми, при чему се најчешће се издвајају: фо-
нетско-фонолошка, граматичка, лексичка и семантичка компетенција; 
комуникативна компетенција – способност формулисања мисли уз по-
моћ језика с циљем да се организује и продукује говорна делатност 
по јасно одређеним правилима, да се реализује комуникативна намера, 
као и способност ученика да се језиком успешно користи у зависности 
од услова говорног чина, тј. од конкретне комуникативне ситуације, 
циља и намере (са)говорника итд.; стратегијска, односно компенза-
циона компетенција  помаже ученику да попуни празнине у знању је-
зика, као и у говорном и социјалном искуству у страној средини; то је 
најекономичнији начин да се ставе у покрет сопствени језички и други 
ресурси и способности личности, како би се успешно одговорило на 
потребе одређене комуникативне ситуације и остварио жељени кому-
никативни циљ, чиме се олакшава процес комуникације на пример, чи-
тање текстова, да се уз помоћ контекста, асоцијација, теме и говорне 
ситуације наслуте значења непознатих речи, а самим тим и основни 
садржај текста, а у говору се може поједноставити исказ, ослањајући 
се на већ познате речи, изразе и усвојене говорне структуре, могу се у 
свој говор унети и допунски, помоћни изрази типа «како сам већ ре-
као», «рећи ћу то друкчије» и сл.); социокултурна - обухвата познавање 
национално-културних специфичности и говорног понашања носила-
ца језика, свакодневног начина живота, њихових обичаја, међуљуд-
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ских односа, вредности и веровања, етикеције, социјалних стереотипа, 
историје и начин коришћења ових знања у процесу комуникације, што 
много доприноси међукултурном разумевању и успешности остварења 
комуникације (шире в. Раичевић 2017: 85-93). Иначе, комуникативну 
оријентацију савремене наставе страних језика карактерише новија 
међујезичка и међукултурна парадигма, што значи да се мора и пошто-
вати. Појам комуникативности обухвата и индивидуализацију наста-
ве под којом се подразумевају индивидуалне карактеристике ученика 
– животно искуство, емоционална сфера, поглед на свет, склоности и 
интересовања. Све те чињенице омогућавају да се подстакне мотива-
ција код ученика. Наставник припрема такве комуникативне задатке 
који ученике покрећу на живу активност, изазивају потребу да ступе у 
међусобну комуникацију – дијалог и дискусију, да размене мишљења, 
ставове, осећања, доживљаје и друго. Реално могуће комуникативне 
ситуације и интенције у одељењу су: краћа излагања, изводи из неког 
саопштења, кратка излагања персонализованог карактера на основу 
личних искустава, доживљаја итд. Увек треба имати у виду важне и за 
ученике примерене и занимљиве информације до којих они долазе пре-
ко медија не само на матерњем језику него и на различитим светским 
језицима, које се могу повезати са конкретним наставним садржајима 
и рационално и корисно их укључити у актуелну тематику појединих 
часова. На тај начин се проверава степен разумевања значења и смисла 
тих информација преко различитих медија – дневне или периодичне 
штампе, радија, телевизије и интернета о познатим, друштвено и уз-
расно релевантним темама из различитих области људске делатности 
– науке, културе, филма и позоришта, спорта итд. Реч је о узрасно за-
нимљивим вестима, извештајима, репортажама и слично, која се могу 
повезати са знањима из више наставних предмета/дисциплина и иско-
ришћена у настави страног језика, пре свега, за инсценирање најпо-
вољнијих комуникативних ситуација на часу. Такве ситуације омогућа-
вају размену информација, спонтан разговор и интеракцију међу уче-
ницима и наставником, развијање усмерене дискусије у пару и групи, 
изношење сопственог мишљења о неким питањима на страном језику, 
у складу с већ усвојеним лингвистичким знањима и комуникативним 
умењима, нивоом учења језика и могућностима ученика. Управо у так-
вим случајевима до изражаја долазе стратегије изражавања и креатив-
ност ученика. 

Основна функција језика огледа се и у употреби лингвистичких 
појмова и термина који су повезани с његовом структуром, а уче се 
оквиру свих наставних предмета. Тако, на пример, на часовима страног 
језика многи појмови су повезани са уметничком функцијом језика на 
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часовима књижевности, затим, с развитком језика кроз различите вре-
менске периоде на часовима историје, гласовна страна говора на часо-
вима музичког, појмови о језичким породицама и разноврсности језика 
света на различитим просторима ученицима ће помоћи да сазнају на 
часовима географије итд.

Настава страног језика остварује природне везе са књижевношћу, 
нарочито на плану изучавања лексике, јер бројне књижевне теме посе-
дују велике могућности успостављања тих веза. Језичке везе у раду на 
лексици су неопходне јер ученици морају, с једне стране, умети да раз-
умеју и језик уметничке литературе, која широко користи разноврсне 
лексичке слојеве и језик науке који има своју лексичку специфичност. 
Књижевна дела дају узорне обрасце успешне употребе речи у пренесе-
ним значењима (поетским метафорама), што буди интересовање уче-
ника за сликовитост изражавања, да лакше схвате појам синонимије 
речи и њихових својстава, доприноси формирању вештина диферен-
цијације различитих група речи и уочавању експресивне лексике. 

Уколико у настави страних језика у основној и средњој школи 
одиста желимо да нашег ученика припремимо и оспособимо за елемен-
тарну реалну комуникацију на датом језику, онда програмом предвиђе-
ним (животним) темама морамо наћи одговарајуће место и третман. 
Основу формирања и развијања свих видова говорне делатности, као 
кључних средстава комуникације међу људима, морају да чине реални, 
животни проблеми. Зашто? Зато што проблеми споразумевања одража-
вају све сфере живота човека, подручја његове делатности и непосред-
но су повезани с његовим унутарњим светом. У том смислу се за потре-
бе учења и усвајања страног језика могу формулисати, иницирати уже 
теме (или подтеме), тачније разговор или писмено излагање на датом 
страном језику, на пример, о следећем: Шта очекујеш од страног је-
зика који учиш? Шта би желео/ ла да студираш после завршетка 
средње школе? Зашто? Шта је за тебе уметност? Спорт – помоћ, 
рекреација или сметња? Шта је за тебе отаџбина? У чему је мудрост 
живота? Шта је за тебе успех у животу? итд. (исп. Пасов и др. 2007: 
81-82). Сва напред постављена тематска питања треба да подстакну 
ученике на размишљање, на самосталан одговор, према сопственом 
виђењу проблема. Управо у томе треба да се огледа индивидуалност 
сваког појединца као мислеће личности. Тако постављена питања про-
блемског типа стварају повољне услове за разговор, расправу и дис-
кусију на часу страног језика, што ће без сумње обезбедити природну 
мотивисаност комуникације и креативан приступ изношењем сопстве-
ног мишљења и ставова. Разматрање одређених проблема на страном 
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језику (уосталом, као и на матерњем језику) за ученике представља 
значајан фактор у формирању говорне културе и културе личности, 
развија њихову способност да одреде, дефинишу истинске вредности 
у реалном животу. На тај начин се реализују и одговарајуће говорне 
функције и постиже веома добар комуникативни ефекат. 

Наставни програми страних језика за основну и средњу школу 
сасвим одређено дефинишу тематске области (подручја), језичке и 
комуникативне садржаје који експлицитно одређују конкретну тема-
тику. Тематски и, наравно, језички садржаји међусобно се прожимају, 
проширују и допуњују и обухватају више заједничких подручја, међу 
којима издвајамо следећа: свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време), свет рада (перспективе и образовни си-
стеми), живи свет и заштита човекове околине, научна достигнућа, 
модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, примена, 
корист и негативне стране), медији и комуникација, храна и здравље 
(навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света), 
друштво, спортови и спортске манифестације, Србија – моја домо-
вина, културноисторијски споменици и друге знаменитости у земљи 
и иностранству, познати градови и њихове знаменитости, региони и 
земље у којима се говори циљни језик, национални празници и обичаји. 
Европа и заједнички живот народа. Примери људске солидарности. 
Путовања (превозна средства, информације на станици, аеродорому, 
туристичкој агенцији, хотелу и ресторану). Наставни програми у ве-
ликој мери дају слободу и иницијативу наставнику страног језика да 
разноврсне програмске садржаје на креативан начин одабере, допуни 
и прилагоди посебним околностима и условима наставе, потребама 
ученика, њиховим интересовањима и интелектуалним способностима. 
При томе се свакако, користе различите технологије наставе, тј. све оно 
што доприноси ефикасности наставе и остварењу постављених циље-
ва. Истовремено, наставник треба да има и објективну критичку пози-
цију у односу на уџбеник и укупне садржаје које он нуди. Уосталом, 
жива наставна пракса је најбољи судија за вредновање и оцену сваког 
актуелног уџбеника страног језика. 

Тематика која се обрађује неминовно условљава употребу од-
говарајућих језичких средстава за њену адекватну реализацију. То је 
нарочито изражено на нивоу лексике. У том погледу важно је давати 
«тематске» речи у синтагматским везама, са оријентацијом на активно 
владање језиком. При томе треба имати у виду да на тематском нивоу 
долазе до изражаја принцип концентричних кругова и принцип поступ-
ности презентирања језичке/лексичке грађе и њихова адекватна при-
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мена, од разреда до разреда. Реализација ових дидактичких принципа, 
као и свих других, првенствено зависи од вештине, знања и дидактич-
ко-методичке оспособљености наставника, али и од концепције, струк-
туре и садржине уџбеника намењеног конкретном нивоу учења језика. 
Дакле, формирање и развијање комуникативних компетенција ученика 
представља такву организацију наставе да у оквирима одређене те-
матике одражава специфичности функционисања језичких средстава. 
Вођење рачуна о тематској припадности речи необично је важно јер 
подразумева и вођење рачуна о нивоу учења страног језика, узрасту 
ученика, њиховим преокупацијама и сферама интересовања, што от-
вара простор за успостављање међупредемтних веза. С друге стране, 
из наслова горе наведених тематских области, сасвим је очигледно да 
оне пружају широке могућности повезивања садржаја страног језика 
са другим наставним предметима, односно дисциплинама, о чему ће 
у даљем тексту више бити речи на конкретним примерима. Савремена 
методика наставе страних језика заступа тематско-ситуативни принцип 
организације «наставне» лексике јер полази од тога да тако класифико-
вана лексика доприноси осмишљавању денотативне припадности речи 
и њиховом бржем и лакшем запамћивању. Лексички садржаји у оквиру 
појединих тема надовезују се један на други и постепено проширују 
етапно, према критеријуму «етапне актуелности» речи, чија је важност 
нарочито битна у почетној етапи учења страног језика (подроб. в. Раи-
чевић 2006: 9-20; 68-85). 

У упутствима и препорукама за реализацију наставних садржаја 
наставни програми за стране језике, који се уче у нашим школама, ис-
тичу, поред осталог, следеће наставне активности: 

• слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек-
стом намењеним развоју и провери разумевања говора;

• рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра 
по улогама, симулације итд.); 

• активности (израда паноа, презентација, зидних новина, по-
стера за учионицу, организација тематских вечери и сл.);

• дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају 
унапред припремљене аргументоване монологе са ограниче-
ним трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене 
интеракције на одређену тему); 

• обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању 
од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви-
дљиве и мерљиве производе и резултате; 
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• граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу 
са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то 
у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и 
писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације. 

Управо ове препоруке треба да буду главни оријентир наставнику 
приликом планирања наставе и сваког појединачног часа. 

Када је реч о међупредметним везама морамо имати на уму да 
је сваки школски предмет, на овај или онај начин, тесно везан за ма-
терњи језик, јер је и целокупно наставно градиво изложено на датом 
матерњем језику ученика. То значи да се води рачуна о језичкој нор-
ми (правилном изговору, правилној употреби граматичких облика и 
синтаксичких структура, правопису лексичких јединица и различитих 
термина итд.), продукцији говора и писаних текстова одговарајућег 
стила изражавања – говорног, књижевноуметничког, научног, послов-
ног, публицистичког. Са становишта карактера мање или веће слично-
сти наставних садржаја међу предметима могу се оквирно издвојити и 
одређене врсте међупредметних садржаја, као што су: тематски, пој-
мовни, образовно-васпитни, комуникативни, терминолошки и други. 
Многи сродни и слични садржаји контактираних предмета, зависно 
од њихових специфичности, повезују бројни заједнички лингвистички 
појмови, на пример: глас, слово, изговор, акценат, реч, синтагма, ре-
ченица, текст, скраћеница, врста речи, именица, глагол, термин итд. 

Матерњи и страни језик, као наставни предмети, разликују се од 
других предмета тиме што је њихов циљ формирање комуникативних 
умења. Пре свега, они су у позицији и циља и средства наставе. На 
матерњем језику предају се други предмети и он представља средство 
наставе тих предмета. Аналогно њему, у истој је позицији и страни 
језик, јер се и он изучава као средство комуникације и као носилац 
информација. 

Неопходност успостављања веза страног језика с другим настав-
ним предметима произилази и из оквира Општих и међупредметних 
компетенција, њихов су интегрални део. Ради се првенствено о потре-
би ове наставе да се свака програмски дефинисана тематика и језички 
садржаји страног језика повежу са другим наставним предметима ради 
стицања допунских, ширих знања, нових информација и чињеница које 
су од значаја не само за наставу страног језика него имају шири опште-
образовно-васпитни значај за ученике у склопу целог система наставе 
и чине га успешнијим. Међупредметне везе су и један од најважнијих 
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фактора оптимализације наставе уопште, повећања њене ефикасно-
сти, отклањање преоптерећења наставника и ученика. У ужем смис-
лу речи међупредметне везе у настави страног језика представљају 
узајамно прожимање, комплементарност и корелацију најразличитијих 
чињеница и знања из других научних дисциплина, као што су страни и 
матерњи језик и књижевност, други страни језик, историја, географија, 
ликовна и музичка уметност, информатика итд. Успостављање међу-
предметних веза и корелација наставних садржаја страног језика под-
стиче ученике на изграђивање вештина систематизације и уопштавања 
знања која поседују из других предмета и њихово коришћење у проце-
су међујезичке и међукултурне комуникације. Такође, реализација овог 
дидактичког приступа доприноси развитку логике и интелекта, помаже 
утврђивању и активном коришћењу нове лексике у комуникацији, али 
и на самим часовима страног језика.

Користећи међупредметне везе на часовима страног језика, настав-
ник ће боље припремити своје ученике како у погледу бољег владања 
језиком, тако и у општеобразовном смислу. Оспособиће их да користе 
друге изворе знања, што доприноси и развијању комуникативних навика 
и умења, и то у толиком степену који ће бити довољан за успешну кому-
никацију. Добро и одмерено испланиран приступ на реализацији међу-
предметних веза омогућава знатно брже и темељније развијање опште-
образовних, општекултурних, специфичних, информационих и кому-
никативних компетенција. Такође, интеркултурна компетентност није 
урођена људска особина, већ се развијаја кроз различите облике учења и 
образовања. Интеркултурно образовање ученика не може да буде задатак 
само појединих наставника нити се може свести на један школски пред-
мет. Оно се остварује кроз све сегменте школског рада – кроз наставу, 
ваннаставне активности, неговање одговарајуће школске културе, позна-
вање и заједнички рад са ученицима који припадају различитим групама 
и културним заједницама у школи и ван ње (в. Оквир предметног кури-
кулума – обавезни предмети у основном образовању, 2014).

Пошто су међупредметне везе данас веома актуелне, за разлику од 
традиционалних циљева и задатака образовања, реч је, пре свега, о ре-
цепцији целовитије слике света у свести и сазнању ученика, јер се цео 
наставни процес темељи на предметној основи. У наставном процесу 
лакше је створити проблемске ситуације и емоционално-психолошку 
атмосферу у учионици. Корелација страног језика с другим предмети-
ма доводи и до проширивања садржајног плана те наставе, води ка раз-
воју ширих самосталних активности и самоучења ученика, откривању 
њихових различитих склоности и способности. У процесу међупред-
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метног повезивања наставних садржаја неопходно је да наставник јас-
но дефинише конкретне циљеве и задатке према врсти међупредметне 
везе, да направи добар избор приступа и метода, наставних средстава и 
материјала, да за сваки час и серију часова добро разради целовит план 
наставних активности у складу са важећим наставаним програмом и 
индивидуалним психолошким и узрасним карактеристикама ученика. 
Поред тога, потребно је дефинисати и најефикаснији систем провера-
вања постигнућа ученика у одређеном периоду. Тако, на пример, када 
се тематски садржаји страног језика повезују са историјом, мора се 
прецизно утврдити обим материјала и података који се траже и који су 
довољни да се постигне жељени циљ. Знамо да је неопходно уверити 
ученике да прошлост омогућава да се боље разуме садашњост. Стога 
је најбоље оријентисати се на аутентичне текстове о историјским до-
гађајима и личностима везане за одређену тему часа страног језика. 
Посредством историје развијају се како опште комуникативне, тако и 
социокултурне компетенције ученика, подстичу се различита интере-
совања ученика за историјске чињенице у развоју једног друштва (исп. 
Незаметдинова, Макејева 2016: 61-62). 

У погледу коришћења међупредметних веза у настави страних је-
зика многи стручњаци указују на то да јединственија и јаснија слика 
света треба да помогне нашим ученицима да се боље оријентишу у 
неограниченом протоку информација и да лакше успеју у животу. Сто-
га, међупредметне везе у нашем образовном систему треба да добију 
одговарајуће место. Ипак, није установљен прецизнији садржај и си-
стем тих веза и њихова структура по појединим школским предметима 
(дисциплинама), није довољно истакнут и конкретније дефинисан, што 
се односи и на страни језик. 

Успостављање међупредметних веза у настави страног језика мо же 
се, поред осталог, реализовати са становишта сличности међупредмет-
них садржаја на плану развоја интелектуалних способности ученика, 
унапређивања њихових креативних активности, самоучења итд. Настав-
ник мора имати у виду јасну слику о потенцијалним могућностима и 
карактеру успостављања корелације наставних садржаја с другим пред-
метима и зашто је потребно да разграничи карактер тих веза. Међупред-
метне везе у односу на страни језик одликује различит степен специфич-
нности у зависности од наставног предмета, природе и карактера међу-
собног повезивања. Нема сумње да реализација међупредметних веза 
потврђује основне друштвене функције језика као средства сазнања и, 
свакако, као средства комуникације. То је важан фактор оптимализације 
наставног процеса који је значајан за подстицање мотивације, креатив-
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ности и ослобађања наставника и ученика од разних врста ограничења 
и ригидности. Ученик може да реализује везу међу елементима који 
се односе на различита предметна знања. То, наравно, захтева активну 
мисаону активност ученика, подстицање њихове маште и појаве нових 
идеја. Међупредметно повезивање «учи ученике принципијелно новим 
логичким операцијама: корелацији материјала различитих дисциплина, 
издвајању онога што је главно, генерализацији и компарацији новог и 
раније усвојеног градива. Понекад наставни материјал појединих тема 
на часовима страног језика постаје толико тесно повезан с наставним 
материјалом другог предмета да настају потребе за реализацијом међу-
предметних веза током целог часа (...) Користећи међупредметне везе на 
часовима руског језика, наставник ће моћи да ученике учини писменим 
у ширем смислу те речи, који ће бити наоружани навикама усменог и 
писменог изражавања у степену који ће им бити довољан за креативну, 
производну и друштвену активност» (Гребеник 2014: 274). Ученици се 
уче вештини повезивања чињеница и преношења знања из једног пред-
мета при усвајању знања из другог, уводи их у аналитичко-синтетичку 
активност, виши степен самосталности у учењу и бољу организацију 
њихове интелектуалне активности. Чињеница да практично све наста-
ване дисциплине морају бити међусобно повезане неким јединственим 
идејним контекстом, који ће предметима омогућити да функционишу у 
правцу међусобног допуњавања и обогаћивања, неминовно уводи и у 
методику наставе страних језика појам међупредметних веза. 

Повезивање страног језика с другим наставним предметима олак-
шавају и различита визуелна средства (цртежи, графика, слике, друга 
ликовна средства и илустрације), јер активирају и усмеравају сазнајну 
активност ученика, помажу им да се не ограничавају у оквирима једног 
предмета. Познато је да ученике привлаче ситуације када морају сами 
трагати за неким чињеницама у области друге дисциплине, односно 
наставног предмета. Само налажење нечег новог значајно мотивише 
ученике, подстиче их да и даље наставе да своја знања повезују с дру-
гим дисциплинама како би дошли до сигурног решења неког задатка, 
или да би одговорили на поједина питања о неком проблему или поја-
ви. На тај начин ученици изграђују свој самосталан приступ у процесу 
стицања и систематизације знања, формирања сопственог критичког 
мишљења и ставова. 

У циљу успешне реализације међупредметног повезивања и коре-
лације наставних садржаја, могу се организовати часови страног језика 
различитог типа. На пример: 

• час на којем се у оквиру једног његовог сегмента поједина је-
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зичка питања, појаве или догађаји могу боље описати и разјас-
нити повезивањем с неким другим наставним предметом из 
којих ученици имају одређена знања; 

• час који међупредметно повезивање реализује у целости у 
циљу што потпуније и дубље разраде теме часа; 

• чвршће повезани или интегрисани часови када се органски 
повезују знања из различитих наставних предмета при откри-
вању и потпунијој обради и усвајању наставних садржаја у 
току целог часа. У том случају се активирају постојећа шира 
знања ученика. 

С педагошког и психолошког становишта веома је важно обучити 
ученике вештинама извлачења и примене информација и знања која 
су стекли у настави других предмета. С тим у вези неопходно је да се 
умесно одреде и поступци формирања вештина као што су актуализа-
ција, поређење и систематизација. Овладавање таквим вештинама омо-
гућиће ученицима да успешно самостално успостављају везе страног 
језика с другим предметима. 

Подвлачећи значај међупредметних веза, улогу и место страног 
језика у њима, мора се имати у виду и примена система адекватних 
дидактичких стратегија и конкретних наставних активности у њиховој 
реализацији. Међу њима можемо издвојити: 

• повезивање оквирних тема, питања и текстова међупредмет-
ног садржаја, 

• активирање знања, појмова и чињеница из других наставних 
предмета при решавању постављених задатака,

• коришћење навика и умења формираних у настави других 
дисциплина,

• обезбеђивање помоћних очигледних наставних средстава (ви-
део- и аудио материјала, разних предмета, илустративних ма-
теријала и др.), 

• коришћење различитих школских уџбеника, приручника и до-
ступних материјала на страном и матерњем језику, 

• израда комплексних проблемских и контролних задатака и 
вежби у циљу међупредметног повезивања знања и чињеница, 

• редовно задавање домаћих задатака, међу којима су они који 
траже успостављање веза с другим предметима. 
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Наравно, овим се не ограничава списак активности ученика, али 
сматрамо да су међу најважнијим. На наставнику је да плански коорди-
нира садржаје наставних планова и програма, уџбеника и приручника, 
као и методичких приручника, што олакшава успешан трансфер знања 
и неопходних информација из једне наставне дисциплине у другу, а са-
мим тим садржајност, динамичност и ефикасност часова свог предмета. 

Успех у настави страног језика, као и сваког другог предмета, ум-
ногоме зависи од количине и важности неопходних међусобно повеза-
них чињеница, појава и догађаја који помажу да се развију различите 
способности ученика, да брже и темљније усвајају потребна општа и 
посебна знања у свакој етапи образовног процеса. Уосталом, психо-
лошка истраживања су одавно доказала да се сваки нови ступањ у про-
цесу генерализације знања ослања на знања из претходних нивоа. Сва-
ки нови ниво уопштавања настаје на основу претходног. То је и питање 
континуитета наставног процеса. 

Велики значај за методику наставе страних језика у српској кул-
турнојезичкој средини имају бројна конфронтативна лингвистичка и 
лингводидактичка истраживања, као и посебни методички и практични 
приручници и дидактички материјали који одражавају новине како ме-
тодолошког приступа у теоријским истраживањима, тако и у наставној 
пракси. Ипак, у процесу реализације свих наставних програма кључну 
улогу свакако има наставник. Уверени смо да су у погледу своје пози-
ције у систему школске наставе наставници страних језика у најповољ-
нијем положају, али не и најлакшем, зато што страни језик има најшире 
могућности повезивања и успостављања корелације наставних садр-
жаја са свим осталим школским предметима (дисциплинама), у чему се 
огледа и његова специфичност и сложеност. Наравно, обим могућно-
сти коришћења међупредметних веза зависи од типа наставе, односно 
профила школе, као и од циља и структуре сваког часа страног језика. 
Веома је важно да наставник оцени када и у којој етапи наставе и сваког 
појединачног часа може успоставити адекватну корелацију наставних 
садржаја с неким другим предметом, а да буде у функцији остварења 
циља часа и реализације утврђених како општих, тако и конкретних 
програмских циљева и задатака ове наставе. Нови наставни програми 
страних језика у великој мери дају слободу и иницијативу наставнику 
да програмске садржаје на креативан начин одабере, прилагоди посеб-
ним околностима и условима наставе, да их допуни према потребама 
ученика, њиховим интересовањима и интелектуалним способностима, 
што може допринети ефикасности наставе, али се програмом дефини-
сани циљеви и задаци морају реализовати. 
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Можемо закључити да се крајњи циљ укупних активности на међу-
предметном повезивању и корелацији садржаја у настави страног јези-
ка састоји у доследној реализацији једне веома важне општедидактичке 
и методичке компоненте система наставе страног језика, у успешности 
његовог функционисања у процесу учења. Приликом међупредметног 
повезивања и корелације наставаних садржаја не усвајају се само нова 
знања него се изграђују и стратегије, поступци и технике – начин пла-
нирања и проналажења различитих информација и података, њихово 
тумачење и разумевање, формулисање одговора на постављена питања 
и задатке и практична примена нових знања и вештина. Према по-
стојећим педагошким и нормативним документима, ове активности су 
усмерене на интегрисање свих стечених знања која проистичу из целог 
система наставних предмета на крају сваке школске године и на крају 
једног периода школовања, чији резултати треба да буду очекивани 
и мерљиви исходи одређеног профила наставе и одговарајућег нивоа 
општих и специфичних предметних компетенција. Та чињеница пот-
врђује да је повезивање садржаја страног језика с другим предметима 
разноврсно и вишефункционално. Такође, непобитна је чињеница да 
постоји међусобна зависност и условљеност између међупредметних 
веза и комуникативних умења, односно резултата остваривања кому-
никативне делатности. Могуће комуникативне ситуације и интенције у 
одељењу могу бити следеће: краћа излагања ученика, изводи из неког 
саопштења, кратка излагања персонализованог карактера на основу 
личних искустава, доживљаја итд. Увек треба имати у виду важне и за 
ученике примерене и занимљиве информације до којих они долазе пре-
ко медија не само на матерњем језику него и на различитим светским 
језицима које се могу повезати са конкретним наставним садржајима 
и рационално и корисно их укључити у актуелну тематику појединих 
часова страног језика. На тај начин се проверава степен разумевања 
значења и смисла тих информација преко различитих медија – дневне 
или периодичне штампе, радија, телевизије и интернета о познатим, 
друштвено и узрасно релевантним темама из различитих области људ-
ске делатности – науке, културе, филма, позоришта, спорта итд. Реч је о 
занимљивим вестима, извештајима, репортажама и слично, које се могу 
повезати са знањима из више наставних дисциплина и искоришћена у 
настави страног језика, пре свега, за инсценирање најповољнијих ко-
муникативних ситуација на часу. Такве ситуације омогућавају размену 
информација, спонтан разговор и интеракцију међу ученицима и на-
ставником, развијање усмерене дискусије у пару и групи, изношење 
сопственог мишљења о неким питањима на страном језику у складу с 
већ усвојеним лингвистичким знањима и комуникативним умењима, 
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нивоом учења језика и могућностима ученика. У таквим случајевима 
до изражаја долазе стратегије изражавања, усвојени говорни обрасци и 
креативност ученика. 

Сваки наставник страног језика у својим годишњим и месечним 
плановима рада требало би да предвиди и осмисли повезивање и ко-
релацију садржаја страног језика с другим предметима. Тај додатни 
напор несумњиво је исплатив и за наставника, и за ученика, јер се под-
стичу не само на рад већ и на унапређивање својих мисаоних, емоцио-
налних и других потенцијала и функција. И да поновимо: на часовима 
страног језика о новим сазнањима може се дискутовити и расправља-
ти, размењивати мишљења, могу се организовати дидактичке игре с 
расположивим дидактичким материјалима итд. 

Наставник страног језика треба да сам у наставни процес и струк-
туру појединих часова уноси нове чињенице и знања из неког другог 
школског предмета. У томе му могу помоћи наставници других пред-
мета, поготово ако прихватају сарадњу да пруже шире податке из дате 
области. На такав начин се излази из зачараног круга само једног 
предмета и једне учионице, у чему се и огледа креативна активност 
наставника, његова мотивација и инспирација за нове подухвате. Сти-
чу се позитивна искуства која се могу разменити с наставницима дру-
гих страних језика у циљу побољшања ефикасности процеса наставе. 
Реализација успешне међупредметне корелације наставних садржаја 
захтева од наставника добру претходну припрему и концепцију сваког 
часа. То, такође, зависи и од степена изграђених компетенција настав-
ника, од његове мотивисаности, инвентивности и посвећености свом 
позиву. Наставник страног језика мора стално да проширује своје линг-
вистичко, општеобразовно и општекултурно поље, да солидно влада 
дидактичко-методичким знањима, као и основном психолошком и тех-
нолошком обученошћу и обавештеношћу у својој струци и изван ње. 
Он има потпуну слободу да садржаје свог предмета повеже с другим 
школским предметима у мери колико је то потребно у циљу унапређи-
вања ефикасности наставе. Такође, не треба искључити ни ентузијазам 
наставника да наставне садржаје страног језика прошири и обогати до-
пунским знањима, чињеницама и појмовима из других предмета, да 
сваки час учини занимљивијим и динамичнијим. Наставник код уче-
ника треба развија потребу за коришћењем истих или граничних знања 
ученика која поседују из других предмета. У томе му, наравно, помажу 
и актуелни наставни програми страних језика на свим нивоима школ-
ског образовног система у процесу што потпуније реализације обра-
зовно-васпитних циљева. 
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Примарне дисциплине за које се везује страни језик су: српски 
језик (матерњи) и књижевност, историја, географија, ликовна и 
музичка култура, физичко васпитање. Наравно, њима се прикључују 
и биологија, физика, математика, информатика и други предмети 
различитих стручних профила, као што су средње стручне школе. 

У случају руског језика повезивање и корелација наставних са-
држаја с другим школским предметима може бити успостављена по 
следећој схеми: руски језик – српски језик, руски језик – други страни 
језик; руски језик – историја; руски језик – књижевност; руски је-
зик – географија; руски језик – информатика; руски језик – музичка 
култура; руски језик – ликовна култура; руски језик – физичко вас-
питање итд.

Продуктивнија и успешнија међупредметна повезаност страног 
језика с другим предметима може се постићи кроз чвршћу међусоб-
ну сарадњу наставника у истој школи. Увек је могуће и заједничко го-
дишње и месечно планирање ради периодичних и повремених настав-
них активности, што значајно доприноси реализацији општих циљева 
и задатака наставе и ефикасности целог образовно-васпитног процеса 
и његове продуктивности. 

Пошто се међупредметне везе првенствено откривају у оквирима 
појединих тема, то донекле обавезује наставника страног језика да их 
и реализује. На тај начин наставни садржаји се обогаћују и значајно 
утичу на динамику и исходе наставе и чвршће међусобно повезивање, 
што често има и интердисциплинарни карактер. Такав приступ у на-
стави страног језика релативно је нов (од 90-их године прошлог века). 
Прво се појавио у европској лингводидактици, а затим је брзо стигао 
и у нашу земљу. Иако се јављао под различитим називима и облици-
ма наставе, он се лако може препознати преко утврђених стандарда 
учења страних језика и општих међупредметних компетенција, које су 
уграђене у наш образовно-васпитни систем основне и средње школе, 
што смо истакли у уводном делу овог рада. 

У стручним радовима у којима се обрађује реализација међупред-
метних веза, рекли бисмо, да се доста олако поистовећују појмови инте-
грисана настава и међупредметне компетенције јер, иако су део истог 
система, дати појмови нису исти по свом значењу (нису ни синоними), 
немају увек ни исти циљ, па их и не треба поистовећивати. Тако, рецимо, 
корелација страног с матерњим језиком ученика или историјом и гео-
графијом, има различите конкретне и специфичне потребе и циљ. Обим 
реализације међупредметне корелације зависи од узраста ученика, про-
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фила школе и ступња учења страног језика. „Језици имају систем веза 
с другим предметима чиме се наставнику пружа могућност да усклади, 
у суштини, „беспредметни“ предмет страни језик с другим наукама и 
школским предметима како би ученицима показао како да (страни) језик 
користе у процесу комуникације. То својство језика суштински утиче на 
формирање ученика као личности (...) Принцип ослањања на знања и 
умења из других предмета састоји се у томе да их на часу страног јези-
ка ученици користе аутоматски, скоро без размишљања. Сваки наставни 
предмет је извор различитих врста међупредметних веза“ (Цигуљева, 
Красиљникова 2117: 324-325). 

Видели смо да успостављање међупредметних веза резултира и 
формирањем система међупредметних појмова. На тај начи се учени-
цима пружају широке могућности да стечена знања и умења, усвојене 
појмове и терминологију у настави једних, користе у учењу других пред-
мета, могу да их примењују при разматрању различитих конкретних пи-
тања и проблема како у наставним, тако и у ваннаставним активностима. 

  С дидактичко-методичког аспекта, у циљу успостављања међу-
предметних веза и успешне корелације конкретних садржаја страног 
језика с другим наставним предметима, наставник има деликатан зада-
так који се пред њега поставља да умесно и на креативан начин разради 
реално остварив индивидуални план наставних активности, најбоље 
по етапама. По нашем мишљењу неопходно је да уради следеће:

 
1. да се детаљно упозна са важећим законским прописима и смер-

ницама нашег образовно-васпитног система;

2. да се упозна са оквиром националног курикулума који дефинише 
основе учења и наставе у школском систему Србије;

3.  да се детаљно упозна с актуелним наставним програмом за од-
ређени профил школе у којој предаје и да уради детаљну анализу 
општих циљева и задатака који они одређују;

4. да изврши детаљну анализу општих стандарда и исхода за крај 
нашег основног и општег средњег и средњег стручног образо-
вања и васпитања, за предмет страни језик; 

5. да изврши подробну анализу садржаја дефинисаних општих 
предметних компетенција и, посебно, за наставу страних језика;

6. да уради детаљну анализу садржаја уџбеника, приручника и нео-
пходних помоћних средстава за наставу страног језика;
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7. да се упозна са основним садржајима наставних програма дру-
гих предмета који се на одређени начин увек могу повезати са 
страним језиком; 

8. да у оквиру својих оперативних планова рада дефинише циљеве 
и задатке повезивања, односно корелације наставних садржаја 
датог страног језика с другим школским предметима;

9. да планира методе и конкретне наставне поступке за реализацију 
међупредметног повезивања за сваки час и етапно (у свом месеч-
ном, годишњем или полугодишњем плану рада); 

10.  да одреди рационалне временске оквире, односно сегменте поје-
диних часова за реализацију међупредметног повезивања, било 
да су у питању објашњења новог, било утврђивање пређеног гра-
дива;

11.  да консултује савремену методичку, лингвистичку, педагошку, 
психолошку и другу литературу;

12.  да искористи позитивна искуства из наставне праксе, како своја, 
тако и других колега;

13.  да разради одговарајуће методске поступке контроле и оцењи-
вања остварених резултата међупредметних веза у настави, етап-
но или на крају одређеног наставног периода.

Приликом планирања ових активности наставник мора предви-
дети и конкретне садржаје које је најсврсисходније повезати с другим 
предметима како би се остварио жељени циљ часа. Наставник у ствари 
разрађује индивидуални план реализације међупредметних веза у на-
стави страног језика. Адекватна припрема наставника за сваки час у 
овој области свакако ће осигурати успех, допринеће продубљивању и 
трајности знања ученика, а самим тим и ефикасности наставног про-
цеса. Приликом планирања временских оквира за обраду наставних 
садржаја у целом систему часова, наставник мора ићи и на рационалну 
минимизацију расположивог наставног времена. 

Контакти између страног језика и других предмета успостављају 
се и на организационо-методичком плану. У овом случају имају се у 
виду организациони облици наставе, карактеристични за разне школ-
ске дисциплине, као базе за усмене и писмене радове на часовима стра-
ног језика. Такви су, на пример, задаци: састављање примера, одговори 
на питања, писмени састави према личним утисцима и доживљајима 
и сл.
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* 
Пошто је настава страног језика неминовно повезана са ма-

терњим језиком ученика, међупредметна корелација наставних садр-
жаја један је од ослонаца приликом избора наставних материјала. Када 
је реч о улози матерњег језика у процесу усвајања страног језика, Лав 
Шчерба пише о веома важном међусобном односу и преплитању ма-
терњег и страног језика. „Заиста, школску наставу страног језика (како 
деце, тако и одраслих), није могуће изводити без помоћи матерњег је-
зика, нарочито с малим бројем часова (...) Морамо схватити да се у 
школским условима не можемо изоловати од матерњег језика, онако 
како су то чинили у старим племићким породицама, затварајући децу 
заједно с гувернерима и гувернанткама на посебном спрату куће (...) 
Морамо схватити, једном заувек, да матерњи језик ученика учествује 
на нашим часовима страног језика, коликогод то ми желели да га ис-
терамо. Па зато смо дужни да непријатеља преобратимо у пријатеља“ 
(Шчерба 1974: 341-343). Овде је, заправо, реч о поштовању методичког 
принципа вођења рачуна о матерњем језику ученика. Овакав приступ и 
ставови Шчербе о одмереној употреби матерњег језика у настави стра-
них језика у потпуности је оправдан и из угла посматрања савреме-
не лингводидактике. Једноставно речено, матерњи језик се формално 
може искључити из часова страног језика, али се не може истерати из 
глава ученика где је увек присутан, и ученици ће осећати његов, не-
кад мањи, а некад већи утицај. У начелу, поступци корелације језич-
ких појава страног и матерњег језика играју изузетну улогу у настави 
граматике и лексике, посебно њене семантизације. Довољно је да се 
сетимо бројних денотативних и конотативних значења лексичких је-
диница у свим стиловима изражавања страног и матерњег језика, као и 
много случајева интернационалне и нееквивалантне лексике, која може 
бити од помоћи захваљујући сличности, али и представљати проблем у 
процесу савладавања страног језика не само услед различитих значења 
речи него и услед немогућности њихове корелације. Улога матерњег 
језика је вишеструко корисна у настави страног језика, поготово у слу-
чају блиско сродних језика. Увек се може поћи од сличности језичких 
структура и њихових значења, а затим на указивање разлика које могу 
изазвати интерферентне појаве. У сваком случају, и у савременој наста-
ви страних језика избегавање матерњег језика нити је практично мо-
гуће, нити је оправдано. То потврђују и садржаји савремених уџбеника 
страних језика, чији су аутори имали у виду ту важну чињеницу. 

Матерњи језик на свим нивоима образовања је средство формирања 
језичке слике света, али у тој функцији остаје паралелно и са страним је-
зиком. Матерњи језик помаже да се утврди и етимолошка блискост речи 
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како унутар једног језика, тако и нивоу међујезичких еквивалената, када, 
на пример, треба истаћи унутрашњи облик речи, видети смисао фразе-
олошких израза, пословица и изрека, пратити развој значења речи и сл. 
Ослонац на матерњи језик такође је неопходан у бројним случајевима 
разлика у граматичким значењима у матерњем и страном језику. С друге 
стране, писане инструкције и коментари на матерњем језику ученика у 
уџбенику и другим приручницима свакако су потребни, поготово у по-
четној настави учења страног језика како би се обезбедио самосталан 
рад ученика. Инструкције на матерњем језику помажу да се повећа смис-
леност и јасноћа постављених задатака и вежби. 

Настава руског језика у српској културнојезичкој средини тес-
но је повезана са српским језиком. Као што је познато, пре свега су у 
питању лингвистичке основе, односно међусобне језичке сличности и 
разлике у свим језичким аспектима – од фонетско-фонолошког, преко 
морфолошког и синтаксичког до лексичког, стилистичког и лингвокул-
туролошког нивоа. Искуства из наставне праксе показују да се блиска 
сродност руског и српског, као словенских језика, обим и ниво те сродно-
сти фактички никада у потпуности не користи у наставном процесу, не 
доводи се до пуног сазнања и свести ученика. Сама свест о тој чињеници 
има велики психолошки значај, не ради се довољно на изграђивању од-
ређеног «комфора» код ученика у учењу руског језика као блиско срод-
ног у српској средини, што би олакшало и убрзало његово савладавање. 
Управо генетска блискост ових језика и култура може постати један 
од олакшавајућих и доминирајућих фактора у процесу наставе, који га 
може учинити ефикаснијим. То је посебно изражено у лексици, а мани-
фестује се како у области активног, тако и у случају потенцијалног фонда 
речи, што ученицима даје психолошку предност при усвајању руског је-
зика и формирање адекватне комуникативне компетенције. С друге стра-
не, међутим, пажња наставника и ученика мора бити фокусирана и на 
опасност од реалних могућности међујезичке интерференције руског и 
српског језика као матерњег. Овде треба имати у виду да пажња не буде 
једнострано фокусирана само на корелацију језичких структура двају 
језика по различитим аспектима него и на говорне реализације и функ-
ционално коришћење језика. Стога узимамо у обзир чињеницу блиске 
генетске сродности руског и српског језика. Тако, на пример, у процесу 
усвајања руске лексике постоје бројни олакшавајући, али и отежавајући 
фактори, које свакако морамо имати у виду како у процесу наставе, тако 
и при састављању уџбеника. Овде наводимо неке од њих. 

У главне факторе који олакшавају усвајање руске лексике могу се 
убројати следећи:
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 а) дужина речи (сматра се да се краће краће речи, са што мање 
слогова, лакше усвајају, мада са теже памте за разлику од вишесложних 
речи); 

б) конкретност семантике реч (речи конкретног значења лакше се 
усвајају, него речи контрастивна вредност речи у односу на матерњи 
језик ученика);

 д) фонетско-фонолошка и семантичка сличност стране речи са 
речју матерњег језика;

ђ) интернационални карактер (порекло) речи; 

ж) одсуство вишезначности/полисемије. 

Отежавајући фактори с којима се ученици сусрећу у настави 
лексике могу бити у следећим случајевима: 

а) речи са истим или веома блиским фонетским и графичким ли-
ком и са истим значењем,

б) речи с веома блиским фонетско-графичким омотачем, али са 
неједнаким значењем 

в) речи с различитим акустичким ликом и различитим значењем. 

(подроб. в. Раичевић 2006: 31-32).

Узимање у обзир ових фактора наставнику и ученицима у значај-
ној мери олакшава усвајање руског језика. 

 Осим проблема у области наставе руске лексике, овде желимо 
укратко да укажемо на неке од битних разлика и на другим језичким 
нивоима између руског и српског језика, а на које треба обратити по-
себну пажњу приликом корелације језичких садржаја ова два словен-
ска језика. 

Овде наводимо само неколико карактеристичних разлика у обла-
сти фонетике, морфологије и синтаксе. 

Фонетика: разлике у прозодији; велики број меких сугласника у 
руском језику (који имају тврде парњаке), чега у српском нема; обезву-
чавање руских звучних сугласника на крају речи, за разлику од српских.

Морфологија: разлике у променљивости и непроменљивости 
(деклинацији и конјугацији) именица, заменица, придева, глагола и 
других врста речи; специфичности деклинације, посебно код поједи-
них падежа (у једнини и множини) и у глаголској промени; разлике у 
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систему глаголских времена; разлике у рекцији глагола; специфичан и 
сложен руски подсистем глагола кретања, за разлику од српског.

Синтакса: разлике у употреби безличних исказа, посесивних и 
пасивних конструкција; 

разлике у синтакси безлично-предикативних речи и конструкција-
ма које оне образују; 

разлике у синтакси падешко-предлошких конструкција итд. (под-
роб. в. Пипер, Стојнић 2002: 301-306; 307-339). 

Трансфер, односно преношење језичких навика и умења из српског 
у руски језик, као психолингвистичка појава, мора бити суштински део 
стручне преокупације лингвиста, методичара и наставника. Код нас по-
стоје бројна научна и дисертациона синхронијска истраживања на кон-
трастивно-типолошком и конфронатативном плану руског и српског је-
зика, чији су предмети истраживања били различити језички аспекти и 
структуре, као и област лингвокултурологије (том проблематиком су се 
бавили истакнути домаћи русисти, међу којима су Богољуб Станковић, 
Вера Николић, Предраг Пипер, Радмило Маројевић, Ксенија Кончаре-
вић). Чињеница је, међутим, да се добијени резултати и богат чиње-
нички материјал недовољно и сасвим ретко одражавају у уџбеницима 
руског језика и у наставној пракси. Многи резултати билингвалних 
истраживања представљају објективно сведочанство о типолошко-ге-
нетској блискости руског и српског језика која у себи крије широке мо-
гућности за унапређење ефикасности наставе.

Према томе, када је у питању приступ учењу и усвајању руског 
језика у српској говорној средини, треба истаћи да, захваљујући линг-
вистичкој и екстралингвистичкој сродности и блискости, умногоме 
олакшава његово брже усвајање, па самим тим и успостављање међу-
културне комуникације. Зaтo је неопходно увек користити све пред-
ности позитивног трансфера (фацилитације) и преплитања језичких 
и социокултурних појава и чињеница у међусобном контакту блиско 
сродних језика и култура, чему доприноси и примена методичког 
принципа корелације. С друге стране, међутим, разгранате формалне 
сличности или подударности међу словенским језицима, истовремено 
представљају опасност од интерференције на свим језичким нивоима и 
у социокултурној сфери, и то најчешће из правца матерњи → страни је-
зик, при чему долази до сасвим погрешног разумевања граматичких и 
лексичких значења, друштвених појава, културолошких чињеница итд. 
(исп. Раичевић 2007:132-139). 

Корелација блиско сродних језика у наставној пракси одавно се 
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показазала као веома користан и плодан приступ. «Општа сличност 
пружа могућност да се смисао исказа врло брзо схвати непосредно, 
али у исто време и смета његовом идиоматском усвајању, јер матерњи 
језик појачано тежи да наметне своје моделе свугде где постоји велика 
сличност елемената.» (Радошевић, 1973, 22). Ипак, искуства у настави 
говоре о томе да савладавње блиско сродног словенског језика, поред 
одређених повољних услова, истовремено крије у себи низ препрека и 
замки на том путу. Тако, на пример, постоји утицај језичких структура 
српског језика на процес усвајања руског, при чему долази до њиховог 
поистовећивања оба језика и то на свим језичким нивоима. Стога се у 
учењу руског језика у нашој средини не може приступати на исти на-
чин као у случају неког несловенског језика.

Имајући у виду велике индивидуалне разлике међу ученицима, 
обим, трајност, концентрацију и расподелу наставних садржаја, корела-
ција страног језика и других наставних предмета, комплексније посма-
трање и проучавање неке појаве, снажније подстиче мотивацију и пажњу 
ученика за дате садржаје који се проучавају, доприносе формирању це-
ловитијих и животно применљивијих знања. Стога се код ученика, поред 
осталих, брже формирају следеће навике и умења: интелектуална, ин-
формациона, комуникативна, организациона, сигурније се успостављају 
логичке везе међу различитим изворима знања која се стичу у школи 
на часовима различитих предмета. Такође, ученици ће боље разумети и 
усвојити поједине наставне садржаје, лакше сагледати одређена питања 
и проблеме, појаве, процесе и односе с различитих страна, видеће их и 
доживети дубље и целовитије. На тај начин они откривају нове или мало 
познате чињенице које су им интересантне и привлачне. 

У случају повезивања страног језика са историјом и географијом, 
може се планирати и организовати час разговора, дискусије или писања 
састава у оквирима одређене тематике која се везује за ове предмете. 
Овде, као примере, наводимо потенцијалне, могуће формулације тема, 
сагласно актуелној обради појединих наставних садржаја на часовима 
страног (руског) језика, попут предложених тема Зоне Мркаљ које је 
прегледно дала у једном свом раду (Мркаљ 2010). Такве теме могу бити 
дате у ширем контексту или парцијално. На пример: Познати туристич-
ки центри у Србији, Први српски устанак, Српски манастири, Вук Сте-
фановић Караџић, Србија у балканским ратовима и у Првом светском 
рату, Српска модерна и савремена уметност – правци и представници 
(Надежда Петровић, Петар Коњовић, Милена Павловић Барили, Мића 
Поповић, Марко Челебоновић, Петар Лубарда, Влада Величковић, 
Љуба Поповић, Оља Ивањицки); Основне природно-географске одли-



49

ке Србије (рељеф, клима, хидрографија, биљни и животињски свет), 
Национални паркови и заштита животне средине, Туристички ресур-
си и туристички центри итд. Наравно, теме могу бити дате и у вези 
са доприносом националне културе светској баштини (књижевност, 
музика, ликовна и примењена уметност, драмска и филмска уметност, 
телевизијско стваралаштво), међу којима су велика имена српске књи-
жевности, културе, уметности и науке, која истовремено припадају и 
светској култури: Иво Андрић, Милош Црњански, Никола Тесла, Ми-
хаило Пупин, Милутин Миланковић, Данило Киш; Петар Коњовић, 
Стеван Мокрањац, повезујући их са делима истакнутих руских писаца 
и уметника – Шолохова, Пастернака, Мендељејева, Мусоргског, Боро-
дина, Корсакова и других. Затим се може именовати тематика везана за 
архитектуру и фреско-сликарство (нпр. Калемегдан, Студеница, Жича, 
Милешева, Сопоћани итд.). 

Велику улогу имају организоване ђачке посете знаменитим задуж-
бинама, музејима и библиотекама (у Београду: Музеј Вука и Доситеја, 
Музеј Николе Тесле, задужбине Вука Караџића, Доситеја Обрадовића, 
Лазе Костића, Ива Андрића, Милоша Црњанског, Вукова кућа у Тр-
шићу, Бранковина и спомен-дом Десанке Максимовић, Народна библи-
отека Србије итд). Понекад се ученицима може дати задатак да ураде 
хронолошки попис значајних људи и догађаја у одређеном историјском 
периоду и сл. Корелацијом страног језика и књижевности ученицима 
би се омогућило да стекну увид у контекст (друштвени, историјски, 
стилски, психолошки), да продубе своја већ стечена знања и тако их ут-
врде, повежу и прошире, размишљајући о садржајима школских пред-
мета креативно, гледано кроз специфичне призме сваког учесника у 
настави (исп. Мркаљ 2010: 48-50). 

Важно је нагласити да није увек могуће успоставити одговарајући 
корелативни однос међу појединим наставним предметима. У сваком 
школском предмету постоје садржаји и чињенице које су по својој приро-
ди специфичне, па свако њихово механичко и непромишљено повезивање 
може имати негативне ефекте – изазвати збуњивање ученика и погрешно 
схватање одређених сегмената наставног градива. За успешну реализа-
цију корелације у настави страног језика не постоје утврђена правила. 
Важно је имати на уму да веза између предмета и њихових садржаја треба 
да буде природна и функционална и да се корелација у настави планира, 
осмишљава и реализује онда када за то постоје прави разлози.

У свему томе кључну улогу има наставник, његова спремност, 
струч ност, дидактичко-методичка и педагошко-психолошка оспособ-
љеност и креативност. Он треба да је довољно упућен у садржаје свих 
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наставних предмета који се изучавају у оквиру једног типа наставе како 
по предметима, тако и по разредима. Отуда је веома битна препаратив-
на етапа планирања и осмишљавања конкретне реализације међупред-
метног повезивања и корелације наставног градива. 

Већ смо напред нагласили да међу часовима страног језика и књи-
жевности постоје природне везе, нарочито на плану изучавања лек-
сике, пре свега, у оквиру најразличитијих тема које поседују велике 
могућности успостављања међупредметних веза. При раду на лексици, 
ученици морају, с једне стране, да умеју да разумеју језик уметничке 
литературе која широко користи разноврсне лексичке слојеве и језик 
науке који има своју лексичку специфичност, а с друге стране, у свом 
креативном раду ученици морају знати да користе богате могућну-
сти страног језика. Књижевна дела дају најбоље примере правилне и 
успешне употребе речи у различитим значењима. 

Успешној реализацији повезивања наставе страног језика са књи-
жевношћу може да допринесе и школска библиотека. У библиотеци 
ученици имају могућност да потраже различиту литературу везану за 
садржаје наставе језика. Библиотека и њен амбијент подстиче учени-
ке на додатну активност, побуђује на шира интересовања и трагање за 
литературом. На пример, на часовима руског језика наставник може 
користити и чланке о животу и стваралаштву познатих руских писаца, 
као што су Александар Пушкин, Михаил Љермонтов, Николај Гогољ, 
Фјодор Достојевски, Лав Толстој, Антон Чехов, Сергеј Јесењин, Ана 
Ахматова, Марина Цветајева итд. Читање страних књижевних тексто-
ва несумњиво је снажан подстицај на дубље проучавање дела страних 
писаца на часовима књижевости, у оквиру предмета српски (матерњи) 
језик и књижевност. Такође је неопходно да се обрати пажња и на 
шире подручје светске књижевности, на дела истакнутих страних пи-
саца, од којих су многи предвиђени програмима за обраду у основној 
и средњој школи, што доприноси проширивању круга интересовања и 
образовног видокруга ученика на свим ступњевима школске наставе. 

Наставни програми за основну и средњу школу, за предмет српски 
језик и књижевност, предвиђају обраду више руски писаца, међу који-
ма су А.Пушкин, Н.Гогољ, Ф.Достојевски, Л.Толстој, А.Чехов, М.Шо-
лохов. Нека од њихових дела се драматизују и изводе у нашим позо-
риштима, тако да ученике и с тим подручјем треба боље упознати и 
активирати да повежу књижевност и позориште. Уколико су органи-
зовано видели неку од представа по делима руских описаца, на часу 
треба организовати разговор и размену мишљења (на руском језику) о 
тој представи. 
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С друге стране, повезивање књижевности и историје од по-
себног је значаја, јер такве везе откривају друштвено-историјску ус-
ловљеност стваралаштва писца, будући да се ради о бољем разумевању 
историјских етапа и јаснијој представи у развоју једног друштва. По-
ред осталог, историја и књижевност имају исти објект посматрања и 
проучавања – човек и друштво (историјски и савремени контекст). С 
тим увези, по инструкцијама наставника, ученици могу да пишу краће 
реферате на страном језику о прочитаном делу и повезаности његове 
тематике с неком историјском етапом или значајним догађајима. При 
томе ће моћи да користе своја знања из историје, али и из других из-
вора. На тај начин наставник подстиче ученике на додатну активност 
и боље разумевање проблема и појава које је поставио писац у датом 
делу. У настави руског језика, у старијим разредима основне школе и 
у средњој школи, приликом повезивања језичких појава и чињеница са 
историјом ученицима треба скренути пажњу и на руску лексику која 
је карактеристична за област историјске науке. На пример: древность, 
рабовладельчество, феодализм, археология, мифология, хронология, 
эпоха, столетие, восстание, вождь, правитель и указати на њихово 
порекло, тј. да ли су оне исконски руске, словенске или су позајмљени-
це из других језика. Повезивањем страног језика са историјом ученици 
добијају шира знања о кључним историјским догађајима, о традицији и 
обичајима, о достигнућима друштава и политичког живота како своје, 
тако и других држава. Добијају се информације о међусобним односи-
ма наше земље с другим земљама кроз историју и данас. 

Од посебног је значаја повезивање страног језика са наставом књи-
жевности и музичке културе. Приликом обраде књижевних дела, наро-
чито поезије, ученицима помаже и одређена врста музике да формирају 
јасније представе о различитим појавама у свету, омогућава им да се у 
ширем контексту поставе многа питања о животу, добру, култури итд. 
За организацију таквих часова могу се користити снимци музичких 
дела. На пример, компоноване романсе на стихове А.С.Пушкина, М.
Цветајеве, песме на стихове С.Јесењина, Ф.Фета, Тјутчева, В.Висоцког 
и других песника, затим фрагменти из опере „Кнез Игор” А. Бородина, 
по мотивима познатог руског спева „Слово о Игоровом походу“ (XII 
век) итд. Различита песничка дела су и компонована тако да ученици 
могу да се упознају с мелодијом, ритмом и лепотом дела које се пре-
зентује певањем. Веза часова страног језика с часовима музике културе 
заснива се на емоционално-експресивном јединству изучаваног мате-
ријала. Тако, на пример, на часовима руског језика ученици се могу 
упознати с различитим музичким делима тако што се са ЦД-а одслуша 
музичко дело или његов сегмент, рецимо, дело Н.И.Чајковског «Фебру-
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ар. Масленица». На такав начин ученици се мисаоно уносе у садржај 
музичког дела, осећају сву лепоту ауторове поруке, како би сами могли 
описати каквим расположењем је испуњено ово музичко дело. 

Повезивање страног језика с музичком културом чини час интен-
зивнијим, проширује његов информативни капацитет, доприноси под-
стицању интересовања за предмет и повећању креативног потенцијала 
ученика. После евентуалног слушања неке музике наставник заједно 
са ученицима анализира музичке утиске, на пример, да одговоре на 
питања: Понравилась ли вам музыка? Какое настроение она у вас вы-
звала? Такви часови доприносе дубљем проницању ученика у семан-
тику речи, у свет гласова и ритма, помаже формирању навика говора и 
писменог изражавања ученика, развија естетски укус и способност да 
боље разумеју и вреднују уметничка дела. 

 Наставни програми за гимназију у оквиру садржаја из музичке 
културе предвиђају обраду следећих дела истакнутих руских компози-
тора: М.Глинка, Велика петорка, П. И. Чајковски, М. Мусоргски: Сли-
ке из изложбе; Н. Римски–Корсаков: избор арија из познатих опера; 
П. И. Чајковски: Концерт за клавир, бр. 1 (одломци), Лабудово језеро 
(одломци), А. Љадов, А. Глазунов, А. Скрјабин (Службени гласник РС 
– Педагошки гласник, бр. 11, Београд, 2018. стр. 261). Познавање ових 
аутора и њихових дела добра су основа да се у оквиру одређених тема 
на часовима руског језика о њима поведе разговор, напише домаћи за-
датак и сл. 

  Практична реализација повезивања наставних садржаја стра-
ног језика с другим наставним предметима може се видети и из сле-
дећег примера. Марија Јовић Стевановић из свог наставничког иску-
ства о томе уверљиво пише у свом занимљивом чланку „Шетња кроз 
наставне предмете“: „Ми наставници страних језика имамо ту срећу 
да се у наш предмет могу прилично инкорпорирати садржаји многих 
других, па можда и свих предмета, макар када је у питању основна 
школа. На нама је у којој мери ћемо и колико често тражити и у обра-
зовне сврхе користити ту корелацију (...) На часовима музичке културе 
може да се додатно посвети пажња и да се научено на оба предмета 
испреплете у музичку целину. Ученици могу да повезују знања, пред-
ставе их кроз постере и презентације или да пореде називе музичких 
термина на страном и матерњем језику“ (Јовић Стевановић 2017: 1-2). 

Један од веома блиских наставних предмета страном језику је и 
географија. Тако, на пример, обрађени садржаји из географије Русије 
(подаци о рекама, језерима, границама, становништву итд.), могу се 
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искористити у настави руског језика, уз налажење оригиналних тек-
стова на руском језику који садрже допунске информације о туристич-
ким маршрутама по Русији. Упоредо с таквим материјалима веома је 
пожељно и корисно понудити корелативне текстове о Србији и њеним 
знаменитостима. Из биологије ученици, поред осталог, треба да више 
сазнају о истакнутим научницима, њиховим експериментима и достиг-
нућима. Делатност таквих научника као што су Мендељејев или Пав-
лов може да се разматра у оквиру конкретне теме и повеже с нашим ис-
такнутим научницима – Михаилом Пупином, Јованом Цвијићем и др. 

Многи наставни садржаји страног језика такође се лако повезују 
с наставним предметом ликовна култура, а као јак мотивирајући фак-
тор на часовима страног језика може да послужи уметничко дело неког 
сликара. Уметничка слика (дело познатог сликара), односно њена ре-
продукција, добар је повод и подстицај на активно учешће у разговору, 
на језичку активност и дискусију. Уџбеници страног језика садрже, по 
правилу, текстове и илустративне прилоге из области сликарства који 
су основа за разговор о уметничком делу и његовом аутору. Најваж-
није је добро испланирати и организовати такав час да се у једној 
од његових етапа у потпуности може реализовати. Ученицима треба 
пружити могућност да слободно искажу своје мишљење и запажања 
о уметничком делу, с тим што наставник усмерава разговор, уз посте-
пено увођење нове лексике и терминологије из ове области у живом 
разговору са ученицима. У настави руског језика, повезујући поједине 
тематске садржаје са ликовном културом ученици могу доћи до ширих 
информација о истакнутим руским уметницима и њиховим делима, на 
пример, о Исаку Левитану („Златна јесен“), Иљи Рјепину („Бурлаци 
на Волги“) и другим. Такође, ученике треба активирати да опишу једну 
слику напред наведених или других руских сликара, на пример, слике 
Шишкина «Три медведа», Решетњикова «Опет двојка» итд. При томе 
се не описује само слика и тонови њених боја, већ је пожељно да уче-
ници нешто кажу и о животу и стваралаштву уметника. 

Пошто часови страног, у нашем случају руског језика имају ши-
роке могућности повезивања с наставним предметима ликовна култура 
и музичка култура, «културолошки фон таквог часа подразумева ко-
ришћење текстуалног и очигледног материјала који одражава важне 
стране духовне културе руског народа. Он може да се гради коришћењем 
националног музичког дела кроз демонстрацију дела домаћег сликар-
ства, показивањем предмета народне и примењене уметности. Али при 
томе је неопходно вршити пажљив избор језичког материјала у складу 
са задацима часа. На пример, на основу ликовног дела ученици се могу 
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упутити како да опишу природу. Радећи над описом слике једног или 
другог уметника треба да пробудимо машту ученика, оријентишемо их 
на изражавање сопственог односа према слици или објектима наслика-
ним на платну, појачавамо тражење неопходних речи и језичких сред-
става» (Гребеник 2014: 274). 

Многи руски писци овековечени су на платнима великих уметни-
ка њиховог времена. А.С. Пушкин је један од ретких песника коме су се 
као личности често и радо обраћали уметници и скулптори. Пушкин је 
у сликарству представљен у разним жанровима. Упознајући се са ства-
ралаштвом А.С.Пушкина на часовима руског језика, наставник увек 
има могућност да ученике упозна и с портретима песника које су нас-
ликали О.А.Кипренски и В.А.Тропињин. Пошто је Пушкин у програму 
наставе српског језика и књижевности, ученици своја знања о делима 
(нпр. о «Евгенију Оњегину») овог песника могу искористити и на ча-
совима руског језика, било у виду размене мишљења и дискусије или 
малог квиза знања. Такође, ученицима се може дати задатак да напишу 
краћи састав о Пушкину и његовом делу, или да опишу његов портрет, 
црте, израз његовог лица и др. 

Уколико је нека од тема у настави страног (руског) језика повезана 
с позориштем, филмом, телевизијском серијом или емисијом о позна-
тим уметницима из света филма и позоришта, може се формулисати 
и конкретизовати подтема, на пример: „Највеће звезде руског филма 
и позоришта“ и сл. Сазнања из тих области подстичу радозналост и 
мотивацију ученика на учење руског језика, остају у њиховом памћењу 
као жив и занимљив материјал. У процесу учења страног језика зна-
чајну улогу има и коришћење документарних или играних филмова, 
јер филм пружа могућност да се дубље уђе у свет живог говора из-
ворних говорника, да се боље овлада способношћу његове рецепције 
у природном темпу и ритму, што доприноси развоју говорних навика 
и умења ученика. Рад са филмом пружа могућност визуелног, уверљи-
вијег и ширег упознавања ученика са страном земљом и њеном култу-
ром. Наравно, многе школе немају услове за приказивање било каквих 
филмова, поготово играних, али верујемо да се могу приказати неки 
краткометражни документарни филмови који говоре о географији, 
историји или актуелним културним дешавањима друге земље и народа 
чији се језик учи. Треба имати у виду да приказивање филмова има 
пуни ефекат на напреднијим етапама учења страног језика у основној 
и средњој школи. 

Многи методичари страних језика указују на важност ваннастав-
них активности и самосталног рада ученика. Учење страног језика 
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и кроз ваннаставне активности је увек могуће и плодотворно. Ова вр-
ста активности и те како може бити у функцији међупредметног по-
везивања знања и чињеница. То је спонтани начин откривања спец-
ифичности других култура и језика који значајно доприноси буђењу 
интересовања за њихово учење, а посебно у млађем школском узрасту. 
Наставна пракса је показала да су на ваннаставним активностима уче-
ници ослобођени уобичајеног притиска на редовним часовима (про-
вере знања, тестова и сл.), па је жеља ученика да се укључе у ту врсту 
школских активности, као кључни мотивациони фактор, веома снажна 
и препознатљива. Прилика коју никако не треба пропуштати су школ-
ске приредбе. Може да се повеже и креативно искористи аудиторни и 
ванаудиторни рад са ученицима (секције, кружоци, хорови, додатна на-
става, излети), водећи рачуна о специфичностима регионалне језичке и 
социокултурне средине. У таквом случају, могу се користити знања из 
историје, географије и других наставних дисциплина. 

Поред низа могућности активирања и ангажовања ученика у на-
стави страног језика, могу се искористити и различити страни и домаћи 
географски називи као основа приче о свом граду, родном крају, реги-
ону и слично. Таква тематика послужиће као модел за грађење исказа 
и реченица о најтипичнијим карактеристикама – географским, исто-
ријским, социјалним, етничким и, наравно, културним (у ужем смислу 
речи). Са ученицима треба организовати рад на састављању методички 
примереног садржајног модела текста, рецимо, о одређеној географ-
ској области, граду или познатом туристичком месту, у усменој или 
писменој форми, применом метода наставне аналогије. На пример, 
приликом обраде теме «Мой город», по инструкцијама наставника уче-
ници ће саставити листу назива појединих крајева Србије по аналогији 
са списком који представља називе неког региона Русије, нпр. Волго-
града и Поволжја, са карактеристичном лексиком која има посебан кул-
туролошки карактер: Волгоград  город бурной истории... Поволжье 
– область речных рукавов, лесов, са упоредним описом, нпр, Москве и 
Београда, Поволжја и Поморавља или Подунавља, Волгограда и Новог 
Сада итд. Уџбенички текстови о Русији и, аналогно о Србији, српској 
култури, традицији, културно-историјским споменицима итд., допри-
носе комплетнијем, потпунијем и садржајнијем успостављању дијало-
га култура међу двама народима (в. Раичевић 2012: 60; 2-63).

У школским условима самосталног рада ученика и читања књи-
жевних дела у оквиру програма домаће лектире, наставник може пред-
видети да ученици ураде низ задатака и вежби различитог типа. На 
пример: састављање кратког резимеа (на страном језику) о прочита-
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ном делу или одломку; састављање плана излагања у форми поднас-
лова или у виду питања уз текст; препричавање текста или његових 
појединих делова који чине смисаону целину у циљу формирања како 
навика читања, тако и навика и умења усменог излагања и говорења 
ученика на страном језику; изражавање сопственог става и мишљења о 
садржају, идеји и поруци прочитаног књижевног текста; превођење на 
матерњи језик појединих делова текста или појединих реченица, фра-
зеолошких, идиоматских и паремиолошких израза итд. (исп. Раичевић 
2017: 231-238). У свим етапама наставе матерњег и страног језика раз-
личити књижевни текстови такође чине основу за формирање и разви-
так личности ученика, његових говорних, интелектуалних, естетичких 
и других способности, за достизање жељених општеобразовних и вас-
питних циљева наставе. 

У претходном излагању већ смо истакли да наставне активности 
на сваком часу захтевају примену одговарајућих метода и конкретних 
наставних поступака, сагласно постављеном циљу једног или серије 
часова. То са, наравно, односи и на реализацију међупредметних веза. 
Када је реч о избору и примени метода у савременој настави страних 
језика данас је све актуелнији метод пројеката, као један од видова но-
вих наставних технологија. Он се свакако може применити у процесу 
реализације корелације страног језика и других дисциплина. По овом 
методу ученици могу, на пример, да раде на задатом пројекту кори-
стећи и синтетизујући различите активности говорне делатности како 
на продуктивном, тако и на рецептивном плану, комбиновано и наизме-
нично. Овај метод је заснован на пројектној методици, њеној концеп-
цији и задацима. Она узима у обзир подстицање на учење и повећавање 
интересоавња ученика за страни језик путем развоја унутрашње моти-
вације уз помоћ преношења центра наставног процеса страног језика 
са наставника на ученика. Вредност одређеног пројекта је у томе што 
се током његове израде ученици уче да самостално стичу знања и ис-
куство у процесу сазнајне активности. Циљ је да ученик стекне у шко-
ли истраживачке навике у налажењу нових информација посредством 
других наставних предмета и других извора знања, да научи да их ана-
лизира, уопштава, упоређује чињенице, изводи закључке. Пројектни 
метод омогућава да се интегришу знања ученика из различитих те-
матских и предметних области при решавању једног или више пробле-
ма, пружа им се могућност да се стечена знања примене у пракси, при 
чему се генеришу и нове идеје, унапређују навике самосталног рада 
ученика. Успех примене овог метода зависи, пре свега, од вештине на-
ставника да на часу створи оптималне услове који стимулишу развитак 
когнитивних, креативних, комуникативних и организационих способ-
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ности ученика. Организујући рад над пројектом, важно је испоштова-
ти концепцију да су ученици оријентисани на упоређивање догађаја, 
појава и чињеница при решавању постављених задатака и проблема. 
Треба имати у виду да тематика, у оквиру које се ради на пројекту, буде 
блиска и интересантна ученицима и у складу са језичком припремом и 
нивоом знања ученика. 

У закључку овог поглавља можемо констатовати да је у проце-
су остваривања међупредметних веза веома важно њихово међусобно 
усклађивање, нарочито између оних наставних предмета који су слич-
ни и међусобно се допуњавају, на пример, страни и матерњи језик. На-
равно, свака наставна дисциплина задржава своју специфичност и са-
мосталност. Приликом генерализације чињеница и знања, увек постоји 
потреба да се логички среде, повежу и систематизују усвојена знања. 
У педагошкој литератури такође се истиче да је од посебне важности 
интердисциплинарни концепт наставе који је по свом карактеру и те-
матски, јер повезује и организује различите наставне садржаје у темат-
ске целине, односно оне садржаје који су заједички различитим дисци-
плинама, за шта се и ми залажемо, посебно у случају наставе страног 
језика. Међупредметно повезивање и интердисциплинарност у наста-
ви свакако треба третирати као незаобилазан дидактички принцип који 
се реализује у циљу повећања ефикасности и квалитета образовног 
процеса. С друге стране, важна је доследна примена интегративног 
приступа у образовно-васпитном систему, јер значајно повећава обим 
садржаја наставе и чвршће међусобно повезаних знања, чему умного-
ме доприноси страни језик. 

Улога уџбеника страног језика 

На почетку овог одељка подсетимо се да је уџбеник основна школ-
ска књига у којој су научни или стручни садржаји презентовани кори-
снику посебно урађеним дидактичким инструментаријем, зависно од 
циљева и задатака одређеног профила и нивоа наставе и конкретног 
наставног предмета, као и од узраста ученика. Сваки уџбеник, па и 
уџбеник страног језика, основни је путоказ у раду сваком наставни-
ку било којег предмета. „У уџбенику се повезују садржаји у оквиру 
истог предмета и других предмета (...) Уџбеник доприноси интегра-
цији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања 
(...) Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста инфор-
мација (...), подстиче на критичко и стваралачко мишљење“ (Правилник 
о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби, 
„Службени гласник РС“, бр. 42/2016 и 45/2018). 



58

Разноврсни тематски садржаји, формулисани у наставним про-
грамима, битно условљавају и иницирају међупредметне везе које се 
најбоље огледају у унутрашњој структури уџбеника страних језика. 
У садржајима бројних тема које се обрађују у настави страног јези-
ка постоји широк репертоар чињеница о друштвеним, географским и 
историјским карактеристикама једне земље и народа, њеној култури и 
цивилизацијским вредностима, али се посредно могу успоставити везе 
и са трећим језицима и културама. На пример: руски и српски језик и 
култура могу успоставити контакт према француском језику и култури 
кроз учење француског као другог страног језика. 

Уџбеник страног језика „nе treba koristiti samo kao prosti niz 
dokumenata za nastavu. Аko bi se tako radilo, učenicima bi se isključivo 
nametali ciljevi i postupci učenja autora udžbenika“ (Еvropski jezički 
portfolio 2003: 34). Дакле, уџбеник треба да буде подређен ученику, 
његовим интересовањима и циљу учења датог страног језика. Он је 
посредник у јединственом троуглу на релацији: наставник – уџбеник 
– ученик.

Сваки савремени уџбеник страног језика у систему наставе врши 
следеће главне функције: 1) информативну (функција приручника са 
одређеним корпусом текстова, а посебно – он је извор језичког мате-
ријала за усвајање), 2) образовноваспитну (знања, навике и умења, 
личност ученика), 3) мотивациону, 4) контролну, 5) естетску. Основ-
на стратешка »улога уџбеника не може се остварити уколико се у њега 
само спорадично укључују парцијална добра решења, до којих се, уз 
то, долази углавном спонтано или на основу угледања на уџбеничка 
остварења из ближе и даље прошлости, из других средина и сл. Нео-
пходно је да уџбеник самом својом структуром, њеним дидактичким 
обликовањем базираним на достигнућима теорије уџбеника, непрекид-
но и нужно «увлачи» ученике у културолошку и лингвокултуролошку 
интеракцију, која ће укључивати разноврсне активности и стратегије 
рада» (Кончаревић 2006: 39-47). 

Конструисање уџбеника страног језика једно је од најважнијих пи-
тања у лингводидактици. Заправо, усавршавањем система наставе стра-
них језика у српској култрунојезичкој средини, нарочито последњих 
година, наметнуо се императиван задатак да се комплексније разради 
теорија уџбеника страног језика, узимајући у обзир све релевантне 
факторе који су у самој бити наставног процеса и чине јединствен си-
стем у препаративној, опреативној и евалуционој етапи учења страних 
језика. На овом подручју је одиста учињен значајан напор и постигнут 
напредак да се што више усагласи јединствена теоријско-методолош-
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ка концепција и нормативи стурктурирања уџбеника, успостављена је 
боља координација ауторских колектива и рецензената с надлежним 
институцијама при изради уџбеника за све нивое учења страног језика 
и за потребе различитих образовних профила. С друге стране, наравно, 
као и свака друга теорија, и теорија уџбеника доживљава током време-
на мање или веће промене. То значи да се те промене морају пажљиво и 
непрекидно пратити, а уџбеници концепцијски и садржајно иновирати, 
прилагођавати новој, општеприхваћеној дидактичко-методичкој пара-
дигми, актуелним наставним програмима и новим условима наставе. 
Приликом израде уџбеника страног језика за потребе наставе у блиско 
сродној инословенској средини мора се узети у обзир генетска срод-
ност двају језика у контакту (страног и матерњег језика ученика, на 
пример, руског и српског), као предуслов адекватног дидактичког об-
ликовања уџбеника, како на плану његове микроструктуре (дидактичке 
целине – лекције), тако и на плану мета- и макроструктуре (избор и 
обликовање различитих текстова, начин организације усвајања градива 
и др.). У структури уџбеника – понуђени корпус текстова, лексички и 
граматички материјал, као и пратеће илустрације, дају се по плански 
одређеном редоследу, чиме се обезбеђује логична повезаност различи-
тих језичких и културолошких чињеница. На тај начин се ученицима 
сугерира правилан ток мисли и олакшава разумевање наставног мате-
рија који се усваја. 

Уџбеници страних језика обухватају широк репертоар садржаја 
из различитих области људске делатности у свим аспектима живота и 
рада, при чему се многе од њих шире изучавају у оквиру других школ-
ских предмета. Наравно, не могу сви предмети у истој мери и обиму 
послужити као подршка за потпунију обраду садржаја из страног јези-
ка. Тако, рецимо, зависно од генетске сродности страног и матерњег 
језика ученика, степен повезаности и корелације на билингвалном 
плану разликује се од језика до језика. Као што смо напред истакли, у 
случају руског и српског језика као матерњег, међујезичка повезаност 
има веома широк простор, што примарно треба да се одрази у струк-
тури уџбеника руског језика. При структурирању уџбеника страног 
језика, укупни језички садржаји, с једне стране, дају се уз максимал-
но коришћење позитивног трансфера навика и умења из матерњег у 
страни језик, а с друге стране и обликовање одговарајућих механизама 
за спречавање интерферентних појава и утицаја, нарочито из правца 
матерњег језика током савладавања страног. Таква концепција уџбени-
ка нарочито је битна у оваквом случају. Уџбеник је и централна кари-
ка наставног процеса и управљања њиме, један је од најефикаснијих 
средстава његове оптимализације. У тој функцији и улози уџбеник је 
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основни извор информација о језичким структурама и њиховој реали-
зацији, у њему се наводе обрасци говорног понашања у стандардним 
комуникативним ситуацијама, садржи бројне социокултурне и друге 
информације у текстовима различитих стилова итд. Чињеница је да 
се «принцип међусобно повезане наставе одражава и у школским уџ-
беницима и приручницима (...) Наставни материјали лексичко-грама-
тичког карактера морају бити представљени у свим видовима говорне 
делатности, јер на тај начин се може реализовати принцип међусобно 
повезане наставе (...) При томе, задаци имитативног, супституционог, 
трансформационог, репродуктивног и говорног карактера усмеравају 
се на формирање језичких, говорних и комуникативних компетенција 
код ученика» (Тенихина 2016: 130-131).

С друге стране, садржаји уџбеника страног језика увек могу бити 
допуњени и проширени из других извора и подручја других предмета, 
али и из стручне, лексикографске и енциклопедијске литературе, ча-
сописа, дневне штампе, туристичких проспеката и интернета, водећи 
рачуна о примерености језичких и тематских садржаја узрасту учени-
ка, њиховим интересовањима и нивоу учења страног језика, као и о 
циљевима и задацима самог образовно-васпитног процеса. Текстови 
који су намењени за обраду свакако морају бити усклађени с програ-
мом утврђеним темама, да су разноврсни по садржају, жанровима и 
обиму, а зависно од профила школе дају се из области науке и технике, 
информатике, туризма, спорта, из свакодневног живота, публицистике 
и медија, школства, друштвено-политичких односа, економије и бизни-
са, књижевности, уметности, спорта итд. Наставни програми за средње 
школе, посебно за гимназију (за све смерове) предвиђају увођење у на-
ставни процес како књижевних, тако и научно-популарних, публици-
стичких и других текстова који ће допринети постизању таквих циљева 
као што су: когнитивни, општеобразовни, васпитни и комуникативни. 
Према важећим прописима, дозвољено је да садржаји уџбеника могу 
одступати од актуелног наставног плана и програма до 20 одсто. Та 
чињеница отвара шири простор и наставнику да наставне садржаје 
допуни различитим прикладним материјалима који су ученицима за-
нимљиви и корисни. 

Савремена домаћа дидактика и лингводидактика располажу со-
лидном теоријском базом за израду школског уџбеника страног језика, 
чиме се пружа могућност да се јасно дефинишу критеријуми његовог 
састављања и оценивања. 

У основи савремене методике наставе страних језика лежи кому-
никативнокултуролошка парадигма, захваљујући којој се значајно по-
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већава улога принципа изучавања језика и културе у њиховој органској 
међусобној повезаности, чиме се руководе и аутори уџбеника. Али, при 
свој разноврсности садржаја уџбеника и наставних средстава, неретко 
је потребно да их наставник допуни и другим пратећим материјалима 
(занимљивим и прикладним илустрацијама, сликама и др.). При избо-
ру основних, али и допунских текстова и других наставних материјала 
како аутор уџбеника, тако и наставник, морају се руководити и неза-
обилазним методичким принципима, међу којима су: аутентичност, 
информативност и занимљивост, тематска адекватност, функцио-
налност и усклађеност са узрастом ученика. 

Наставник није обавезан да у целини обради расположиви уџбе-
нички садржај. Напротив, он га на креативан начин може и скратити, 
проширити или комбиновати с неким другим изворима, или ће га пове-
зати с другим наставним предметима, уз обавезно поштовање оквира 
наставног програма, његових циљева, исхода учења, општих и пред-
метних образовних стандарда. Аутори уџбеника, такође, имају слободу 
да понуде шири наставни материјал – тематски, језички, илустративни, 
аудитивни и други. Ипак, на наставнику је да сав материјал приликом 
његове обраде на адекватан начин селектује и прилагоди ученицима и 
циљу сваког појединог часа. Уџбеник фактички представља сажет мо-
дел наставног процеса (за једну школску годину и за одређени разред/
ниво учења страног језика), али поједине тематске целине (лекције) 
нису обавезан модели часа. 

У уџбеницима руског језика за основну, средњу стручну школу и 
гимназију, уз текстове и друге наставне материјале о Русији и руској 
култури, мада у различитом обиму, дају се и прикладни прилози о Ср-
бији, српској култури, традицији, културно-историјским споменицима 
итд. Такви упоредни текстови различитог обима и садржаја доприно-
се успостваљању дијалога међу културама. Ипак, у актуелним уџбе-
ницима руског језика за основну и гимназију у том погледу постоји 
мања или већа неуједначаност, јер се на различит начин нуди такав 
текстуални, аудитивни и илустративни материјал. Истина, у наставним 
програмима и другим документима не прецизира се обим, проценат 
или пропорција тих садржаја. Тако, на пример, многе руске и српске 
реалије дају се у виду текстова с различитим обимом културолошких 
и фонских информација (пословице, изреке, крилатице, цитати и сл.). 
Уверљиво пише А.Р.Арутјунов, да се «комуникативни циљеви наста-
ве обезбеђују говорним минимумом у виду текстотеке (...) Текстотеку 
уџбеника чине сви материјали који се презентују – штампани и звуч-
ни текстови различитог жанра, цртежи и илустрације које мотивишу и 
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подстичу на комуникацију, колажи, материјали из штампе, инструкције 
и огласи, графичка слика, цртежи, обрасци и формулари – једном речи, 
све врсте информација и канали њиховог преношења, с којима ће уче-
ници редовно радити током наставе и учења (...) Текстотека уџбеника 
једнозначно је оријентисана на циљеве наставе; она представља стиму-
ланс за комуникацију, образац и пример решавања задатака комуникат-
виног минимума, садржи фактички и говорни материјал за решавање 
задатака» (Арутјунов 1987: 19). 

Са таквим описом Арутјунова текстотеке уџбеника страног језика 
сасвим се можемо сложити, јер, заправо, текстотеку сваког савременог 
уџбеника страног језика чине сви напред наведени садржаји. Нарав-
но, поред штампаних, дају се и озвучени изворни текстови различитих 
жанрова, репортаже, анегдоте и шале, загонетке, прилажу се различите 
врсте илустрација итд., тј. све оно што подстиче, мотивише ученика 
на комуникацију. Истовремено, понуђени тематски садржаји нису и не 
треба да буду затворени и изоловани, већ да омогућавају успостављање 
различитих веза с другим наставним предметима. У уџбенику страног 
језика ученику морају бити презентовани текстови који представљају 
обрасце, еталоне савременог страног језика за успешно одвијање на-
ставног процеса, да се уверљиво покаже како функционише свака поје-
дина реч, фраза и исказ, било као дијалози-модели или монолози-мо-
дели, тачније – као говорни модели. Књижевни текстови – проза и пое-
зија који се презентују у уџбеницима страних језика подстичу мисаону 
активност ученика, делују на њихове емоције и естетски укус. У свим 
етапама наставе страног језика различити књижевни текстови чине ве-
ома добру основу за формирање и развитак личности ученика, њихо-
вих говорних, интелектуалних и естетичких способности. Приликом 
избора текстова и уопште садржаја из стране културне и друштвене 
стварности за потребе наставе страног језика треба се руководити кри-
теријумима, већину којих смо у претходном излагању истакли: а) ти-
пичношћу и веродостојношћу одабраних садржаја, б) корелативношћу 
одабраних чињеница стране културе с чињеницама матичне културе, в) 
узрасним особинама ученика и сврсисходношћу информација у односу 
на круг њихових интересовања и потреба и г) општеобразовном и вас-
питном валидношћу понуђених информација (в. Раичевић, Влајковић 
Бојић 2017: 27). 

Илустративни материјал уџбеника – фотографије, репродукције 
слика истакнутих уметника, цртежи, илустрације гестова и мимике и 
други садржаји, за наставу страног језика важни су носиоци релевант-
них информација, имају значајну улогу. Ти наставни материјали имају 
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функцију битних екстралингвистичких средстава која су непосредно 
повезана са садржајима и тематиком уџбеника, пре свега ради ства-
рања што реалнијих, подстицајних комуникативних ситуација. Настав-
ник има могућност да пажљиво одабере оно што реално може обради-
ти и разрадити на часовима и што је најбитиније за дати ниво учења 
језика. То се односи и на додатни илустративни материјал. „Било какав 
уџбеник, чак и најбољи, не само да не искључује већ и претпоставља 
коришћење допунских материјала, као што су садржајно занимљиви и 
актуелни текстови и чланци из часописа, новина или са интернета, из 
савремене књижевности, текстови о обичајима и традицији, видео и 
филмски материјали, разгледнице, предмети итд., све оно што за децу 
одређеног узраста представља предмет интересовања и што може до-
принети унапређивању и развоју образовног, васпитног и културног 
нивоа ученика“ (Раичевић 2012: 60-64).

Различити коментари, који се у уџбеницима дају уз текстове, има-
ју веома важан културолошки, лингвокултуролошки и информативни 
значај, а језички су примарно повезани с матерњим језиком ученика. 
Зависно од нивоа учења језика, коментар може бити дат како на стра-
ном, тако и на матерњем језику ученика. Најважније је да информација 
буде јасно и недвосмислено пренета ученику која ће га заинтересовати 
и навести на размишљање, а самим тим и на слободнији разговор и 
дискусију о конкретној теми, некој појави, догађају или појму. Такви 
коментари умногоме помажу успостављању међупредметних веза и ко-
релације наставних садржаја у функцији добијања нових информација 
и проширивања знања из различитих области. 

Богати извор различитих, најновијих брзих информација, аутен-
тичних текстова и ресурс наставних материјала свакако је и интернет, 
који је веома важан за потребе успостављања међупредметног повези-
вања. Препорука ученицима да на интернету потраже неопходне ин-
формације за одређену област за њих је додатна мотивација. Интернет 
упућује ученика на креативнији и самосталнији рад, али од наставника 
захтева добро осмишљену и озбиљну припрему за час. 

Овде бисмо желели да се укратко осврнемо и на постојећу про-
дукцију актуелних уџбеника руског језика у Србији која наставницима 
стоји на располагању. Будући да се у настави страних језика неретко 
користе и уџбеници страних издавача који, да би били одобрени за ко-
ришћење у нашим школама, морају испуњавати дидактичко-методичке 
захтеве комуникативно оријентисане наставе и критеријуме предвиђе-
не домаћим законским и другим прописима. Сваки такав уџбеник мора 
да обухвата минимум језичког, културолошког и другог материјала који 
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подлеже обавезној обради на часовима, и у том погледу да је основна 
књига и ослонац сваком наставнику, али не и једини ресурс и извор ин-
формација. Наставник има слободу да допуни евентуално недостајуће 
садржаје уџбеника страног издавача за одређени наставни период (тро-
месечје или полугодиште) или да за поједине часове унесе допунске, 
занимљиве оригиналне или адаптиране текстове и информације из дру-
гих извора (интернета, часописа, научно-популарне литературе, одлом-
ке из познатих књижевних дела итд.), као и из оквира предмета који 
се изучавају у школи одређеног профила. У том послу пожељно је и 
ученике да ангажује и организује. Такави часови имају мотивациони, 
креативни и истраживачки карактер како за ученике, тако и за настав-
ника. При упоређивању уџбеника страних језика домаћих издавача за 
школе општеобразовног профила са уџебницима страних издавача, не-
опходно је да у циљу објективне оцене квалитета уџбеника имамо у 
виду чињеницу да постоје бројне лингвистичке школе које сугерирају 
или пропагирају употребу уџбеника (уџбеничких комплета) страних 
језика, и једних и других издавача. У тој, донекле тржишној, међусоб-
ној утакмици морамо имати јасну представу и чврст став о томе да је 
главни критеријум квалитета уџбеника његова потпуна усаглашеност 
с националним наставним програмом и другим документима, да задо-
вољава основне дидактичке захтеве, о којима је напред било речи, да 
је језик уџбеника савремен и функционалан, да његови садржаји одго-
варају захтевима домаћих образовно-васпитних стандарда, потребама 
и интересовањима наших ученика итд. Основни недостатак уџбеника 
страних издавача, на које иначе указују наши наставници и методича-
ри, јесте да страни аутори, по правилу, не узимају у обзир лингвистич-
ке, културне, етничке, географске, историјске и друге специфичности 
земље у чијем би школском систему требало да се користи. Садржаји 
тих уџбеника су намењени најширем кругу корисника (ученика) разли-
читих језика и култура, што је и очекивано. Теме и текстови су оријен-
тисани углавном на типичне, општепознате теме и комуникативне 
животне ситуације, али изостају специфичности других (различитих) 
културнојезичких и географских средина. Стога страни издавачи имају 
обавезу да те уџбенике прилагоде нашем ученику како лингвистички, 
тако и културолошки, што се код нас и чини, и потом од стране надлеж-
них институција, одобрава њихова употреба у настави. Под тако ис-
пуњеним условима акредитовани уџбеници страних издавача на нашем 
тржишту равноправно с домаћим учествују у понуди, при чему настав-
ници имају слободу њиховог избора. Ипак, уџбеници домаћих издавача 
имају одређену предност, јер се већ у почетној фази израде уџбеника 
аутори усмеравају и строго придржавају захтева националних настав-
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них планова и програма за основну и средњу школу. У погледу продук-
ције и избора уџбеника страног језика, можемо се сложити с рационал-
ним и објективним ставом Ј.И.Пасова да евентуално «протеривање из 
школе уџбеника страних издавача и њихова замена слабијим «својим» 
уџбеницима не решава проблем, јер би то једноствано била самообма-
на. Изненађујуће је то колико је усклађена и прилагођена повратна веза 
код западних издавача школске литературе» (Пасов 2004: 39; 40-44). 

Како оценити и изабрати најбољи уџбеник? 

Сваки наставник страног језика у условима јаке конкуренције на 
тржишту уџбеника мора имати добар увид у опште стандарде и ква-
литет постојећих уџбеника страног језика како би могао донети нај-
бољу одлуку при оцењивању и избору уџбеника за одређени разред 
и профил школе. Приликом избора уџбеника (уџбеничког комплета) 
морају се имати у виду следећи захтеви: да се налази на листи одобре-
них уџбеника од стране Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Србије, да су уџбенички садржаји усаглашени са наставним 
програмом, да уџбеник задовољава педагошко-психолошке и дидак-
тичко-методичке захтеве, да је језик уџбеника савремен и функциона-
лан, да његови садржаји одговарају ителектуалном нивоу, потребама и 
искуству ученика, да ученици имају могућност самоконтроле и само-
корекције, да су информације из опште културе релевантне, поуздане 
и тачне, да је илустративни материјал функционалан и информативан, 
да текстови и пратеће илустрације уџбеника међусобно добро коре-
спондирају. Опредељујући се за одређени уџбеник, наставник треба 
да има и објективну критичку позицију у односу на укупне садржаје 
које уџбеник нуди. Поред осталог, наставна пракса је најбољи судија 
за вредновање и оцену сваког уџбеника страног језика. Нема сумње да 
сваки наставник има на уму да је уџбеник генератор наставног про-
цеса на релацији: наставни програм – наставник – уџбеник – ученик 
(в. Раичевић, Влајковић Бојић 2017: 65-66). Основна функција уџбе-
ника не састоји се само у томе да ученику пружи наставним програ-
мом одређене језичке садржаје и различите информације у функцији 
основног извора знања него и да, са своје стране, врши делотворан 
образовно-васпитни утицај на ученика и његову креативну активност. 
Поред наставника, уџбеник је веома важан фактор мотивације и инте-
ресовања ученика за учење страног језика. 

Аутори савремених уџбеника страних језика (у нашем случају 
руског језика) за основну и средњу школу (и гимназију), при избору 
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текстова посебну пажњу посвећују, пре свега, њиховој функционално-
сти како би могли да послуже као обрасци дијалошког и монолошког 
изражавања, али се посебна пажња посвећује и културолошком аспек-
ту наставе. Веома су важни извори понуђених уџбеничких текстова, 
као што су школска страна уџбеничка литература, научно-популарна 
издања, штампа, краћа књижевна дела (или изводи из обимнијих дела) 
истакнутих писаца, рекламни туристички материјали итд. Приликом 
тражења нових информација из других извора и њихове презентације у 
одељењу ученици имају могућност да унапреде своја основна комуни-
кативна умења кроз различите врсте вежби и задатака. Такође, увек тре-
ба имати на уму да се савремени учебници страних језика састављају 
у сагласности са актуелном методичком парадигмом лингвистичке и 
комуникативне усмерености наставе. 

У српској културнојезичкој средини одлика новије серије школ-
ских уџбеника руског језика за основну и средњу школу јесте изразита 
комуникативна оријентација на жив, природан руски језик и говор у 
свој стилској разноврсности. Текстови, наравно, садрже и важне кул-
туролошкие информације које ученике упознају са вредностима руске 
културе, с традицијом, обичајима и свакодневним начином живота итд. 
Презентују се и прикладни текстови, сликовни и фото прилози о Ср-
бији, српској култури, традицији, културно-историјским споменицима 
итд., чиме се доприноси комплетнијем, потпунијем и садржајнијем 
успостављању дијалога култура међу народима. У уџбеницима се дају 
садржаји који су погодни за рационално успостављање корелације са 
наставним градивом из других предмета. При томе се могу планирати 
и формулисати такве теме које су пожељне и значајне за реализацију 
међупредметног повезивања, зависно од потребе и природе повези-
вања с другим школским предметима. 
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II ДЕО

Међупредметно повезивање и корелацију различитих садржаја у 
настави страног (руског) језика показаћемо на илустративним приме-
рима из уџбеника руског језика за гимназију и основну школу, из којих 
смо издвојили по три тематске целине (лекције). Приликом сажете ана-
лизе одабраних основних и допунских текстова и различитих прило-
га, поред наших запажања и коментара, указујемо и на потенцијалне 
могућности уџбеничких садржаја у реализацији међупредметних веза. 

ИЛУСТРАТИВНИ ПРИМЕРИ ИЗ УЏБЕНИКА 
РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 (одабрани тематски садржаји с коментарима)

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић, До 
встречи в России 3: руски језик за 3. разред гимназије и средњих струч-
них школа. Седма година учења. Завод за уџбенике, Београд: 2014. 

У оквиру тематске целине: КУЛЬТУРА – ОБЩЕЕ БЛАГО (cтр. 72-
73) аутори уџбеника су издвојили добро осмишљену рубрику Русский 
мир, где је приложен занимљив текст који овде преносимо у целости. 

Доброе братство лучше богатства 

По́мню, как сра́зу после сня́тия блока́ды в 1944 году́ я е́здил с 
отцо́м в Ленингра́д и в при́городы, кото́рые он та́к люби́л. Петерго́ф, 
Па́вловск, дворцы́ в Пу́шкине – всё бы́ло разру́шено, разгра́блено, со-
жжено́, па́рки вы́рублены... В побе́дном 1945 году сове́тские во́ины на-
шли́ в Герма́нии большо́е коли́чество на́ших карти́н, скульпту́р, книг, 
фотогра́фий и други́х экспона́тов, включа́я да́же парке́т с перламу́тром 
из одного́ за́ла Екатери́нинского дворца́. Большинство́ парке́тов, обо́ев, 
ме́бели и предме́тов из фарфо́ра поги́бло. Уже́ в ма́е 1944 года, сра́зу 
же по́сле размини́рования дворцо́вых ко́мплексов, па́па и други́е му-
зе́йные рабо́тники ходи́ли по зава́лам и пожа́рищам и отбира́ли ты́сячи 
фрагме́нтов фаса́дов и музе́йных предме́тов... Всё лето мы, шко́льни-
ки, ходи́ли с ни́ми... В Екатери́нинском дворце́, в подва́льной ко́мна-
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те, за больши́м столо́м уже сиде́ли его колле́ги – реставра́торы. Тепе́рь 
большинство́ восстано́вленных интерье́ров вы́глядят и́менно так, как 
они вы́глядели в 18 ве́ке – они блестя́щие и краси́вые. Но в ко́мнатах, 
в кото́рых жила́ Екатери́на Вели́кая, на уцеле́вших предме́тах мы со-
храни́ли «па́тину вре́мени»: на парке́тах, сте́нах и ме́бели мы оста́вили 
все следы́ испо́льзования... Уже́ в 1946 году́ бы́ли торже́ственно вклю-
чены́ пе́рвые востано́вленные фонта́ны в Петродворце́. Сего́дня вели-
коле́пные дворцы́, па́рки и фонта́ны вызыва́ют и́скреннее восхище́ние 
посети́телей. (Из воспоминаний реставраторов. По материалам сайта 
tsarselo.ru) 

Тематски се овај текст везује за историју и географију, за познате 
руске градове, њихову архитектуру и културно-историјске споменике. 
Реч је о Санкт Петербургу и историјским приградским местима – Пе-
тродворцу, Павловску, Пушкину, о Катаринином дворцу, с краћим опи-
сом његове архитектуре и експоната. 

Уз текст су дати кратки и информативни културолошки коментари 
везани за развој Санкт Петербурга, Петродворца и других локација за 
њихову бурну историју, као и за А.С. Пушкина. Наводимо те коментаре 
као веома добар пример додатних културно-историјских информација.

Ленингра́д – Город Санкт-Петербу́рг с 1914 до 1924 называ́лся 
Петрогра́дом, а с 1924 до 1991 года Ленингра́дом. После сня́тия бло-
ка́ды – Вое́нная блока́да Ленингра́да фаши́стскими войска́ми дли́лась с 
сентября́ 1941 года по янва́рь 1944 года – почти́ 900 дней. При́городы 
Ленинграда – Стре́льна, город Пу́шкин (до 1918 – Ца́рское Село́), Пе-
терго́ф (с 1944 – Петродворе́ц), Па́вловск. В нача́ле войны́ фаши́сты 
за́няли почти все при́городы Ленинграда, в которых находи́лись за́го-
родные резиде́нции русских царе́й. Всё, что было невозмо́жно во́время 
эвакуи́ровать или спря́тать, пострада́ло или было вы́везено не́мцами. 

Овај текст је добра основа да се тематски повеже са српском исто-
ријом тога доба, на пример, са Београдом и његовом околином. 

То се могло учинити путем краћег коментара, или кроз неколико 
питања у наредној рубрици Как ты понял текст? (стр. 77) на крају 
блока питања везаних за садржај прочитаног текста. 

Осим тога, пожељно би било да се ученицима дâ задатак да од-
говоре и на још нека питања везана за Санкт Петербург, на пример: 
Кто, и когда основал Санкт-Петербург? На берегах какой реки лежит 
Санкт-Петербург? Как называется и где в Петербурге расположен один 
из самых известных музеев мира? 
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Уз наведене текстове приложене су фотографије, под називом Воз-
двигнутые из пепла Большой Петергофский дворец. Часть Большого 
каскада, које дају додатне информације и јаснију представу о спомени-
цима руске историје и архитектуре. 

Цитирани културолошки и лингвокултуролошки садржаји у овом 
уџбенику и у другим његовим тематским целинама одликују се својом 
аутентичношћу, типичношћу и актуелношћу, и често су погодни за ко-
релацију с културним и другим чињеницама везаним за Србију, као 
што се, на пример, школски систем у Русији лако може упоредити с 
нашим школским системом. 

У раду са оваквим и сличним текстовима, неминовно је пове-
зивање теме с географијом и српским језиком, односно с правилима 
писања руских топонима и њиховом адаптацијом/транслитерацијом у 
српском језику. При томе је воема пожељно кришћење географске кар-
те на руском језику. Стога, ученицима треба скренути пажњу на начин 
писања следећих руских географских имена у српском језику: Санкт 
Петербург (пише се без цртице, за разлику од руског оригинала), али 
указати и на то да је исправно овај град називати и писати – Петербург 
и Петроград, јер су код Руса сва та имена била и остала у оптицају; 
затим називи – Царско Село, Петродворац и сл. 

Наставник мора да има у виду да се адаптација руских личних 
имена и назива у српском језику не ослања на фонолошку транскрип-
цију, већ најчешеће на руско писмо и правопис, односно на пресловља-
вање руске ћирилице у српску, захваљујући сродним и заједничким 
словенским формантима. Такође, од посебног је значаја да ученици на-
уче како српска географска имена треба написати на руском језику. На 
пример: Белград, Нови-Сад, Аранджеловац, Дунай итд. На тај начин 
се реализује и корелација с српским језиком, а успоставља се и путем 
лексичких објашњења и коментара давањем лексичких еквивалената у 
српском језику. 

У вези са овим језичким питањима, ученицима се могу дати, ре-
цимо, овакви задаци: 

1. Возьмите географическую карту России и выпишите названия 
некоторых больших городов, рек и т. д. Потом поставьте эти назва-
ния в родительном падеже и составьте с ними словосочетания. Напи-
шите/адаптируйте эти названия на сербском языке.

2. Напишите несколько русских географических названий, кото-
рые имеют форму единственного числа. Составьте с этими суще-
ствительными предложения. 
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3. Напишите несколько русских географических названий, кото-
рые имеют форму множественного числа. Составьте с этими суще-
ствительными предложения.

Решавање таквог задатка има вишеструку корист – боље упозна-
вање Русије, њених градова и региона и аутентичне руске топнимије. 

Адекватна обрада напред приказане тематике несумњиво до-
приноси развијању културолошке компетенције и комуникативних 
умења, дијалошког и монолошког говора, размени мишљења и дис-
кусије. Приложени текстови (основни и допунски), комуникативне 
ситуације, лексички, граматички и културолошки материјал, који 
је предвиђен за обавезно усвајање, пружају могућност се тај циљ и 
оствари. Осим добијања нових информација, стицања и повезивања 
знања из два и више предмета, ови садржаји доприносе развијању и 
општих компетенција. 

У начелу, занимљиви допунски текстови и материјали, који, нарав-
но, не морају у целини сви бити обрађени, значајно мотивишу ученике 
и шире круг њихових интересовања, изводи их из света уџбеника и 
учионице у свет реалне стварности, страног (руског) језика и културе. 
Понуђене текстове у оквиру ове теме прате одговарајући проблемски 
задаци и вежбе различитог типа – лексичке, граматичке и комуникатив-
не. Допунски текст у оквиру ове тематске целине – Побеседуй со мной 
– о посети наших ученика московским музејима, са додатним комента-
ром уз текст, веома је користан и подстицајан за разговор наставника са 
ученицима, а самим тим и на даљем развијању комуникативних навика 
и умења. Реч је о музејима Пушкина и Лава Толстоја, Историјском му-
зеју у Москви и др. (стр. 84). Међутим, у задацима везаним за претход-
ни текст (стр. 85), даје се неколико корисних питања на основу којих 
ученик треба да говори о неком музеју у свом родном граду, али је ипак 
пропуштена прилика да се аналогно, уз претходно дати краћи дијалог 
о томе, припреми и организује разговор на часу о музеју у неком граду 
или, рецимо, о Музеју Вука и Доситеја у Београду. 

Текст В музе́е (стр. 83-84) дат је у форми дијалога, који овде дајемо 
у скраћеној верзији.

В музее

– Драган, в каки́х моско́вских музе́ях ты хоте́л бы побыва́ть? 

– Знаешь, Юра, меня́ бо́льше всего́ интересу́ют литерату́ра и ли-
терату́рные музе́и и хоте́л бы посети́ть музе́й-кварти́ру Пу́шкина и 
дом-музей Льва Толсто́го. 
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– Хорошо. Я хочу тебе показать ещё и Оруже́йную пала́ту и Музей 
археоло́гии Москвы́. – Это в нём настоя́щий ка́менный мост? 

– Да, во время раско́пок были на́йдены усто́и Воскресе́нского мо-
ста́ через ре́ку Негли́нку. 

– Хоте́лось бы пойти́ в Истори́ческий музе́й, но он мне ка́жется 
немного старомо́дным. – Его недавно реконструи́ровали. Теперь в за́-
лах, кро́ме табли́чек с на́дписями, есть большо́е число́ экра́нов и мони-
то́ров. На них пока́зывают предме́ты, кото́рых нет в экспози́ции. Или, 
наприме́р, в витри́не лежит книга, кото́рую нельзя́ тро́гать, а на мони-
то́ре можно перели́стывать её страни́цы (...) Зака́зываем на 11 часов в 
Музей археологии Москвы. Усто́и моста́ XVII века (стр. 84). 

Садржај овог текста пружа могућност лаког повезивања са исто-
ријом и ликовном културом.

Приказани дијалог је подстицајан да ученици слободно разговарају 
о московским музејима, о могућностима и програму евентуалне посете. 
Уз текст су дати примерени и важни лексички и културорлошки комента-
ри који ће ученицима помоћи да се с музејима боље упознају. На пример:

Оруже́йная пала́та – музей-сокро́вищница, в котором храня́тся 
дре́вние госуда́рственные рега́лии, пара́дная ца́рская оде́жда, собра́ние 
золоты́х и сере́бряных изде́лий, экипа́жей и другие предметы высоча́й-
шего худо́жественного у́ровня. Нахо́дится в Моско́вском Кремле́. 

С друге стране, веома је пожељно да се сличан разговор на часу 
организује о музејима Београда, рецимо – о Војном музеју на Калемег-
дану, Етнографском, Народном и др. 

На тај начин се успоставља историјска корелација између двеју 
народа и култура. То је учињено само у оквиру иницијалног, јасно ин-
струираног задатка 3 у виду самосталног излагања (стр. 83), који гла-
си: Расскажи об одном музее твоего города, в котором ты живёшь, 
по следующему плану: где он расположен, часы работы, выходные 
дни, что в нём можно увидеть, какие выставки в нём проходят, как он 
оборудован (информация, техника, удобства) (стр. 85). 

Следећи задатак је везан за науку.

Задание 4. Прочитай текст.

Перескажи текст, используя выделенные слова и выражения. 

«В весе́нние дни 1960 года мы думали о том, что́ ждёт нас, космо-
на́втов, в далёких небе́сных просто́рах. Мы много чита́ли в свободное 
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время. Наибо́льшее удово́льствие мы получи́ли от книги К. Э. Циол-
ко́вского «Вне Земли́». Автор на́чал писа́ть эту по́весть ещё в 1896 году. 
Он соверше́нно я́сно представля́л себе мир, который увидит человек, 
подня́вшийся в ко́смос. Это нау́чно-фантасти́ческая по́весть. Время 
де́йствия – 2017 год. Герои произведения – группа учёных, которые, 
постро́ив косми́ческие корабли́, отправля́ются в путеше́ствие снача́ла 
вокру́г Земли́, а зате́м на Луну́ и летят в пространствах Со́лнечной си-
сте́мы. Подро́бно и жи́во расска́зывает а́втор о полёте, о жизни в раке́-
те, о спу́тниках Земли́... Мно́гое в этой по́вести нам каза́лось не фан-
та́стикой, а реа́льным и знако́мым – насто́лько то́чно вели́кий учёный 
предви́дел бу́дущее» (Ге́рман Степа́нович Тито́в) (стр. 87). 

Овај задатак је инспиративан за повезивање са српским језиком 
као матерњим, пре свега ради корелације специфичних језичких струк-
тура руског и српског језика.

Наредни текст Доброе братство лучше богатства у оквиру теме 
Русский мир може да се повеже са наставом српског језика и књижев-
ности, конкретно – за драму и њену реализацију у позоришту. Уоста-
лом, наши школски програми предвиђају обраду дела истакнутих ру-
ских драмских писаца – Гогоља, Чехова и др. 

ДОБРОЕ БРАТСТВО ЛУЧШЕ БОГАТСТВА 

Русская культу́ра и литерату́ра всегда́ утвержда́ли, что «не в день-
га́х сча́стье» и что «сча́стье не ку́пишь». Необъясни́мое чувство вины́ 
за сли́шком большо́е бога́тство заставля́ло ру́сских купцо́в на огромные 
сре́дства стро́ить це́ркви, открыва́ть больни́цы, библиоте́ки, шко́лы. Их 
потомки собира́ли богате́йшие колле́кции, открыва́ли теа́тры, подде́р-
живали молоды́х тала́нтливых худо́жников. Знамени́тая Третьяко́в-
ская галере́я появи́лась в Москве́ благодаря́ Па́влу Третьяко́ву, пред-
стави́телю бога́той купе́ческой дина́стии, а Моско́вский худо́жествен-
ный театр осно́ван благодаря моско́вскому купцу Са́вве Моро́зову... 
Отсюда у русских пренебрежи́тельное отноше́ние к материа́льному 
бога́тству и и́менно поэ́тому когда́-то ру́сские купцы́, а сейча́с «но́вые 
ру́сские» так беззабо́тно тра́тят де́ньги... Они понима́ют, что бога́тство 
может вы́звать за́висть, но не может купи́ть счастье и уваже́ние в о́бще-
стве (По А. В. Павловской и С.Тер-Мина́совой, стр. 88). 

Уз напред приложени текст дат је информативан и веома користан 
културолошки коментар, који овде у преносимо у целости. 

Моско́вский худо́жественный театр – со́здан К.С.Станисла́в-
ским и В.И. Немиро́вичем – Да́нченко; про́чно свя́зан с драматурги́ей А. 
П. Че́хова («Ча́йка», «Дя́дя Ваня», «Три сестры́», «Вишнёвый сад»). Ра-
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бота над спекта́клями Чехова сформирова́ла но́вые приёмы режиссу́ры 
и новый тип актёра, то́нко передаю́щего психоло́гию геро́я. Са́вва Ти-
мофе́евич Моро́зов (1862–1905) – Русский предпринима́тель и мецена́т. 
Станиславский сказал: «Я ра́дуюсь, что ру́сский теа́тр нашёл своего 
Моро́зова, подо́бно тому́, как иску́сство дождало́сь своего Третьяко́ва». 
«Но́вые ру́сские» (ирон.) – Бы́стро и сомни́тельным спо́собом разбо-
гате́вшие кру́пные бизнесме́ны в России 90-ых (притом облада́ющие 
ни́зким у́ровнем культу́ры). 

И у овом случају, као и неретко у многим другим, неопходно је да 
се на часу наставник позабави начином писања и адаптације руских 
назива у српском језику и писању српских сродних назива на руском 
језику. Дакле, називе наведених руских позоришта на српском језику 
треба писати на следећи начин: Третјаковска галерија, Московски ху-
дожествени театр. Ови примери показују адекватан поступак прила-
гођавања назива пресловљавањем руске ћирилице у српску. 

Успостављање везе са српским језиком иде и преко међујезичких 
хомонима који су узрок семантичких грешака, о чему се увек мора во-
дити рачуна, као што то чине и аутори овог уџбеника. На пример: 

Слова, слова, слова: вре́дный – штетан; трудолюби́вый  вредан 

*

У рубрици Почитаем ещё доводи се у везу историја Русије и Ср-
бије, догађаји и истакнуте личности који их повезују. 

Овде наводио занимљиве културолошке коментаре у виду допунског 
текста који је умешно прилагођен основној теми ове тематске целине. 

ПОЧИТАЕМ ЕЩЁ 

По́сле Октя́брьской револю́ции 1917 года, сотни ты́сяч ру́сских 
вое́нных и гра́жданских стали эмигра́нтами. 

Около тридцати́ ты́сяч русских были при́няты в Короле́встве се́р-
бов, хорва́тов и слове́нцев, в основно́м, в Се́рбии.

Ни́кола Па́шич на заседании Ску́пщины 25 января 1922 года 
сказа́л: «...мы все благода́рны вели́кому ру́сскому наро́ду, кото́рый по-
спеши́л нам на по́мощь, когда нам А́встро-Ве́нгрия объяви́ла войну́ в 
1914 году́. Мы сейча́с при́няли русских эмигра́нтов и жела́ем, чтобы 
они оста́лись у нас: мы их при́мем, как свои́х бра́тьев» (...) В результа́те 
ги́бели огро́много числа́ люде́й в Пе́рвой мирово́й войне́, в се́рбском 
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о́бществе, эконо́мике и культу́ре не хвата́ло специали́стов. Поэ́тому в 
Се́рбии нашли́ рабо́ту мно́гие ру́сские врачи, инжене́ры, НАШИ РУС-
СКИЕ - строители, офице́ры (стр.120).

Де́вять русских учёных стали акаде́миками Се́рбской акаде́мии 
нау́к, а свы́ше 600 преподава́телей рабо́тали в школах и на факульте́тах. 

Ру́сские архите́кторы постро́или деся́тки краси́вейших зда́ний в 
Се́рбии, разру́шенной войно́й.

По проектам Н. П. Краснова: Сербские воины у церкви Ружица и 
комната в

Королевском дворце, оформленная в стиле русского средневеко-
вья (Белград).

Архите́ктор в своём тво́рчестве испо́льзовал разли́чные сти́ли: 
неоренесса́нс, восто́чный, рома́нский, готи́ческий, моде́рн и др. Эми-
гра́нты получили свой культу́рный центр – «Русский дом и́мени им-
пера́тора Никола́я II», како́го не́ было ни в одно́й друго́й стране́. 
«Русский дом» был постро́ен по русскому прое́кту и на русской земле́, 
которую русским эмигрантам подари́л коро́ль Алекса́ндр. Он говори́л, 
что русские бе́женцы должны́ сохрани́ть свой национа́льный дух и тра-
ди́цию и поэ́тому наста́ивал на откры́тии руских школ: «Приюти́ть, на-
корми́ть, вы́лечить – это всегда́ хорошо и необходи́мо. Но есть в мире 
народ, для которого духо́вные блага доро́же хле́ба. Это – наши рус-
ские» (Е. А. Бондарева) (стр. 123). 

Сви напред приказани текстови, укратко и садржајно говоре о бо-
гатим историјским и културним везама Русије и Србије и, конкретно 
– о догађајима у Београду и Србији између два светска рата, о утицају 
и доприносу руске емиграције развоју и напретку Београда и Србије 
(у оквиру бивше југословнеске државе), када су се након Октобарске 
револуције хиљаде руских избеглица доселиле у КСХС, нарочито у 
Србију. Од посебног је значаја њихов допринос унапређивању српске 
науке, културе и архитектуре (нарочито у Београду). Ови садржаји лако 
се могу повезати са историјом из које ученици већ поседују одређе-
на знања о наведеним догађајима, подстицајни су и погодни за раз-
говор на часу у оквиру ове теме, с циљем да се успостави корелација 
историјских догађаја у Русији и Србији и истакнутих личности руске и 
српске историје, науке и културе. 

На часу се може организовати разговор са ученицима о овој тема-
тици, уз коришћење помоћних средстава и материјала – фотографија, 



75

документарног видео-филма, сведочења и казивања личних утисака о 
постојећим културно-историјским и архитетонским споменицима у Бе-
ограду и о нашим истакнутим архитектама, који су повезани с руском 
емиграцијом итд. Такви часови имају снажну мотивациону и комуни-
кативну функцију у учењу руског језика. 

Ови текстови, иако кратки, веома су корисни не само са културо-
лошког и историјског него и с методичког и лингвистичког аспекта. 
При томе, њихови језички (лексички) садржаји доприносе прошири-
вању општег и специфичног лексичког фонда ученика, погодни су и 
за компаративну руско-српску лингвокултуролошку анализу (историј-
ски појмови, термини, речи страног порекла и др.). Текстови су, такође, 
врло функционални, доприносе развијању општих и специфичних 
компетенција ученика. 

Аутори уџбеника су уз ове текстове ученицима дали и један узо-
ран и креативан задатак (након одслушаног текста са ЦД-а), да се реши 
на истом часу. 

Задание 1.

а) Прослушай, как один из русских беженцев вспоминал приезд 
русских в

Сербию, в город Неготин.

б) Перед прослушиванием выполни следующие упражнения:

– Где находится город Сало́ники (Фессало́ники)? Как он связан со 
славянами?

Садржаје ове теме аутори датог уџбеника су обогатили још јед-
ним занимљивим текстом о познатом руском архитекти Николају 
Краснову, јер је он аутор више значајнијих и најлепших архитектон-
ских здања наших институција и других објеката у Београду који га и 
данас украшавају. 

Он создавал красоту 

Никола́й Петро́вич Красно́в – тала́нтливый ру́сский архите́ктор 
рубежа́ XIX–XX веков, а́втор прое́ктов и строи́тель дворцо́в и вилл на 
Ю́жном берегу́ Чёрного мо́ря (включая знаменитый царский Ливадий-
ский дворец), гости́ниц, торго́вых ко́мплексов, хра́мов и обще́ственных 
постро́ек. Архите́ктор в своём тво́рчестве испо́льзовал разли́чные сти́-
ли: неоренесса́нс, восто́чный, рома́нский, готи́ческий, моде́рн и др.
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Николай Петрович прорабо́тал в Крыму о́коло 30 лет, стал при-
дворным архите́ктором, ака-

де́миком Росси́йской Акаде́мии худо́жеств. При всех свои́х заслу́-
гах в 20-е годы ХХ века Николай Краснов был вы́нужден эмигри́ровать 
за грани́цу. Он продо́лжил свою де́ятельность в Белгра́де, где со́здал 
интерье́ры для Короле́вского дворц́а в Белгра́де и це́лый ряд хра́мов и 
обще́ственных зда́ний.

На ро́дине о нём о́чень до́лго стара́лись не упомина́ть. В после́днее 
вре́мя в Росси́и растёт интере́с к его творчеству.

По проектам Н. П. Краснова: Сербские воины у церкви Ружица и 
комната в

Королевском дворце, оформленная в стиле русского средневеко-
вья (Белград) (стр. 123).

Верујемо да су неке од ових информација ученицима већ познате 
из историје. 

И овде, као и у свим другим текстовима, од посебне је важности да 
се обрати пажња и на транскрипцију, односно транслитерацију руских 
имена и презимена и различитих назива на српски језик и обратно.

Након ових текстова аутори ученицима дају задатке које на датом 
часу треба урадити. 

Задание 1.

Поговорим о Н. П. Краснове.

Кем был Николай Краснов? Что он построил в России? Какие сти-
ли он использовал в своей работе? Куда он уехал после Октябрьской 
революции? Где он жил и чем занимался после этого? Что он построил 
в Сербии?

Задание 2.

Узнай, какие ещё здания в Сербии (или в твоём городе) построили 
русские архитекторы.

У овом уџбенику срећемо још текстова који се односе на значај-
не догађаје и истакнуте личности руске и српске историје. То најбоље 
илуструје и доле приложени текст, из којег издвајамо један његов део. 
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СЛАВЯНСКИЙ МИР

Князь Иоа́нн Константи́нович Рома́нов – близкий ро́дственник 
русского царя́ Никола́я II, был скро́мным и добрым ю́ношей и насто́ль-
ко религио́зным, что даже собирался стать мона́хом. Но одна́жды на 
балу́ князь повстреча́л ю́ную черноо́кую се́рбскую короле́вну Еле́ну, 
дочь короля́ Петра I Карагео́ргиевича. Они полюби́ли друг дру́га и 
ле́том 1911 года пожени́лись. Год спустя́ Се́рбия вступи́ла в балка́н-
скую войну́. Елена сразу пое́хала сестро́й милосе́рдия в Сербию (...) О 
ней писали: «Она весь день, буквально с утра́ до ве́чера, работает: по-
мога́ет при перевя́зке, при опера́циях, подба́дривает ра́неных, успока́и-
вает, разгова́ривает с каждым ра́неным солдатом. Елену здесь все лю́-
бят» (...) Верну́вшись в Россию, Елена Петро́вна поступила на ку́рсы 
в вое́нно-медици́нской акаде́мии (...) После Октя́брьского переворо́та 
большевики вы́слали кня́зя Иоанна Константи́новича и его бра́тьев в 
город Алапа́евск, а зате́м посади́ли в тюрьму́. Оста́вив маленьких дете́й 
у свекро́ви в Петрогра́де, Елена доброво́льно вы́ехала в ссы́лку вме́-
сте с му́жем. Вско́ре большевики́ арестова́ли и её (...), но в конце́ де-
кабря́ 1918 го́да её всё-таки освободи́ли благодаря́ тому́, что она была́ 
гражда́нкой Короле́вства СХС. Забра́в дете́й, Елена неме́дленно уе́хала 
в Белград. Её муж и почти все его ро́дственники, включа́я всю семью́ 
царя́ Никола́я II, уже́ бы́ли зве́рски уби́ты. Се́рбская короле́вна и ру́с-
ская княги́ня Еле́на Петро́вна умерла в Ни́цце в 1962 году. 

Приложени текст на приступачан начин говори о лику принцезе 
Јелене, о њеном патриотизму и жртвовању у време балканских ратова, 
чија је судбина везана и за руску породицу Романових. Уз текст су дати 
су узорни упоредни коментари везани за српску и руску историју на по-
четку 20. века и за личности тога доба, са веома корисним чињеницама 
из историје двају народа тога времена. 

У задатку 1 – веома добро су формулисана питања за ученике 
ради провере садржаја прочитаног текста, али и као подстицај на разго-
вор у оквиру ове теме. У вези с датим текстом, односно темом, добра је 
прилика да се организује шири разговор и размена мишљења, наравно, 
на руском језику, с коришћењем знања ученика из националне историје 
и о руско-српским историјским везама тога доба, конкретно – осврт на 
Балкански и Први светски рат (улога Русије и њен значај за Србију и 
српски народ – сасвим кратко и примерено часу страног језика). Везе 
руске царске породице Романов са српским краљевским и другим по-
родицама – Петровић, Карађорђевић. Пожељно је да се, и поред извес-
них знања из историје, ученици боље упознају и са улогом руског цара 
Николаја II за време Првог светског рата, када је Србији пружио вели-
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ку помоћ приликом повлачења српске војске преко Албаније и њеног 
транспорта на грчко острво Крф. Ученицима се може дати и додатни 
задатак да у једном сегменту часа напишу краћи састав, који би се на 
часу и проверавао и о њему дискутовало на руском језику, при чему би 
ученици могли да покажу своја знања из историје и географије, уз ко-
ришћење одговарајуће лексике и терминологије у оквиру дате теме. У 
комуникативном погледу, такав организација часа је од велике користи 
за развијање како комуникативне компетенције, тако и општих компе-
тенција ученика. 

Евидентно је и јасно усмерено повезивање с матерњим (српским) 
језиком ученика, као и у другим сличним случајевима, посредством 
лексичеке семантизације уз помоћ превода. На пример: 

для справки:
вы́слать – протерати
посади́ть в тюрьму́ – затворити
ссы́лка – прогонство
арестова́ть – ухапсити

У форми културолошког коментара приложен је текст В поисках 
мира у којем срећемо неколико занимљивих информација из руске 
историје у корелацији са српском – о цару Николају II и краљу Петр I 
Карађорђевићу и историјским догађајима везаним за њих. Текст дајемо 
у скраћеној верзији. 

Коро́ль Петар I Карагео́ргиевич (1844–1921) – внук Карагеор-
гия, вождя Первого сербского восстания. Первый сербский король из 
династии Карагеоргиевичей. Был женат на Зорке, дочери черногорско-
го князя Николы Петровича Негоша.

Бо́льшую часть жизни (до 1903 г.) провёл в эмиграции. Короле́вна 
Еле́на – единственная дочь короля Петра I. В возрасте шести лет оста-
лась без матери. Вместе с братьями Георгием и Александром, воспиты-
валась у деда в Цетине. 

Октя́брьский переворо́т = Октя́брьская социалисти́ческая револю́-
ция Никола́й II (1867 -1918) – последний русский царь из династии 
Романовых. Был женат на Александре Федоровне (принцесса Алиса 
Гессенская). Болезнь престолонаследника Алексея (страдал гемофили-
ей) стала огромной трагедией для семьи. После волнений в Петрограде 
в феврале 1917 г. отрекся от престола, после чего вся его семья была 
арестована и вскоре убита.
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Вся семья царя́ Никола́я II, бы́ла зве́рски уби́та. – 17 июля 1918 
г. царь, царица и их пятеро детей были расстреляны большевиками в 
Екатеринбурге. 

Овај текст ученицима нуди сасвим довољно иницијалног мате-
ријала за разговор о истакнутим личностима српске и руске историје 
прве половине 20. века, при чему треба да искористе и своја знања из 
историје. Такође, треба их упутити у трагање за допунским информа-
цијама и материјалима из доступне литературе и са интернета о том 
историјском периоду. Нова сазнања могу бити изложена на наредном 
часу у виду писменог састава, разговора и дискусије у оквиру ове те-
матике. На такав начин шири се културолошки контекст који се пози-
тивно одражава на развијање комуникативних умења дијалошког и мо-
нолошког говора, на размену мишљења и ставова ученика, на стицање 
нових знања и њихово повезивање из два и више предмета, као и на 
развијање општих компетенција. 

*

Пипер П., Петковић М., Раичевић В., Руски језик за 1. раз. гимна-
зије и угоститељско-туристичке школе, 2. страни језик – 1. година 
учења. 6. издање. Београд: Завод за уџбенике, 2015. 

Једна од најважнијих тема за ученике средње школе, коју нуди овај 
уџбеник – је тема Профессии (стр. 66-78), јер ученике овог узраста 
инспирише на разговор о избору свог будућег животног позива. Као 
иницијални повод за разговор о овој теми је први, основни текст В се-
мье музыкантов, који у преносимо у целости.

В СЕМЬЕ МУЗЫКАНТОВ 

Таня Белова ученица средней школы. Её любимый предмет – му-
зыка.Учится Таня и в музыкальной школе. У неё красивый, сильный и 
звонкий голос. Её мечта – стать певицей. В семье Тани Беловой все лю-
бят музыку. Дедушка был известным композитором, бабушка – опер-
ной певицей. Папа – дирижёр в городской филармонии. Одна мама не 
поёт, не сочиняет музыку, не играет профессионально ни на каком ин-
струменте. Зато она прекрасно танцует. Танина мама – балерина. Быть 
балериной нелёгкая профессия. Но мама Тани своё призвание любит, и 
хотя балерины рано уходят на пенсию, быть пенсионером мама ещё не 
хочет. Теперь она работает в балетной школе педагогом. 

Садржај овог текста лако се повезатује с наставним предметом 
музичка култура. Заправо, на часу се може организовати разговор о 
љубави према музици, склоностима и музичкој даровитости ученика, 
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евентуалном опредељењу појединаца да се музиком баве. Такође је по-
жељно да наставник иницира разговор и дискусију о различитим вр-
стама музике и њеним представницима, било да су у питању естрадна, 
класична музика или опера. Ове тематске садржаје прате и приложене 
фотографије истакнутих личности руске науке, књижевности, филма 
и музике – Никите Михалкова, Д.И.Мендељејева, Л.Н: Толстоја, П.И.
Чајковског, И.Ј.Репина, Ј.А.Гагарина и Ф.И.Шаљапина. Уз фотографије 
ученицима је дат креативан задатак да одговоре на питање: Кто по 
професии эти люди? и да кажу шта о њима знају. Након тога, ове ис-
такнуте личности Русије могу се искористити као повод за корелацију 
и разговор о српским истакнутим научницима, писцима, композито-
рима, глумцима, сликарима итд., на пример, о: Михаилу Пупину, Иву 
Андрићу, Паји Јовановићу, Стевану Мокрањцу, Живану Сарамандићу и 
другим. Такав разговор наставнику би послужио да ученицима задâ до-
маћи задатак у оквиру којег би они, по сопственом избору, укратко опи-
сали (на руском језику) стваралаштво неког од истакнутих личности 
српске науке, књижевности и уметности, користећи доступну литера-
туру и друге изворе по инструкцијама наставника. Наравно, у томе ће 
им помоћи постојећа знања из других наставних предмета – матерњег 
језика и књижевности, физике, хемије, ликовне и музичке културе. 

*
Тема Страны, народы, языки широко је формулисна, али се, на-

равно, ограничава на Русију презентацијом текста Перед картой Рос-
сии (стр. 82). У културолошком погледу је комплексна и занимљива. 
Приложена је и карта Русије. 

Уз овај текст су постављена и логична питања: С какими страна-
ми граничит Россия? Когда начинается история российского государ-
ства? итд. 

У оквиру ове теме наставник може планирати и обраду допунског 
текста Из историии 1 сентября у форми културолошког коментара из 
којег, ради илустрације, издвајамо један део. 

Из историии 1 сентября 

Это история, которая сама по себе является прекрасным уроком. 
А ведь русский календарь до Петра Первого, до 1700 г., вел отсчет лет 
именно с 1 сентября, а не по европейскому стилю с 1 января. Чем не 
тема для урока в начальной или средней школе? А может, и целой дис-
куссии - почему Россия перешла на европейское летоисчисление и что 
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было бы, если.бы этого не произошло (...) Поэтому придя в классы, 
давайте просто поговорим с учениками о роли личности в современ-
ности и индивидуальной ответственности каждого, о чести и долге - 
зависящих только от законов морали и нравственности (...) Каждый 
год 1 сентября в России отмечают День знаний - это государственный 
праздник. В этот день учебные заведения в России начинают новый 
учебный год. У этого праздника есть своя удивительная история, а так-
же свои традиции.

Почему День знания отмечают 1 сентября 

Традиция начинать учебный год 1 сентября тесно связана с исто-
рией Христианской Церкви. Именно в этот день израильтяне отмечали 
праздник жатвы, 1 сентября Иисус Христос впервые обратился к на-
роду с проповедью. Новый год по церковному календарю наступает 
1 сентября. Говоря об истории праздника 1 сентября нельзя не вспом-
нить Петра I, который издал указ (1700 г ) о переносе Нового года на 1 
января, а также о переходе на западное летоисчисление - от Рождества 
Христова (стр. 95-96). 

*
Следећа тематска целина овог уџбеника Праздники. Гости. Рос-

сийские праздники (стр.178) нуди један садржајан и информативан 
текст о руским празницима, јелима и руском кухињом. Уз текст су дата 
питања ради провере шта су ученици ново сазнали о руским празни-
цима, начину њиховог обележавања и слављења, дају се етикетни об-
расци честитки поводом празника, називи јела руске кухиње и друго. 
Такав наставни материјал пружа шире могућности корелације руских 
и српских реалија и разговор са ученицима о нашим празницима, тра-
дицији, обичајима и начином њиховог обележавања, са указивањем на 
разлике руске и српске културе и обичаја у овој области. 

Приложени текстови тематски су занимљиви и подстицајни за раз-
говор не само о националним празницима него и о улози личности у 
историји једног народа и државе, за шта се ученици овог разреда могу 
ослонити на своја знања из историје. Са том тематиком и њеним садр-
жајима увек је тесно повезан и лингвокултуролошки аспект наставе стра-
ног језика – специфична, нееквивалентна лексика и лексика фона, што 
представља занимљив и важан лингвистички материјал за руско-српску 
компаративну анализу, примерену овом нивоу учења руског језика. 

Аналогно руским, веома је пожељно да се на часу разговара о 
државним и верским празницима у Србији, међу којима су: Нова го-
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дина – 1. и 2. јануар, Божић – 7. јануар, Сретење – Дан државности 
Србије – 15. и 16. фебруар, Празник рада –1. и 2. мај. Наравно, у вези 
с празницима се може организовати и квиз знања или игра-викторина, 
с коришћењем припремљених материјала, зависно од опредељења уче-
ника, наравно, према осмишљеном плану часа наставника. 

Приликом обраде ове теме њени садржаји се повезују са исто-
ријом, књижевношћу, уметношћу, ширим контекстом културе и дру-
гим областима, где до изражаја долази културолошки аспект наставе. 

У структури овог уџбеника установљена је занимљива рубрика 
културолошког садржаја под називом Это интересно знать – Полезно 
знать, с циљем да се ученику, на популаран и занимљив начин, дају до-
пунске корисне информације. Истовремено, оне су подстицајне за разго-
вор у оквиру дате тематике, уз коришћење одговарајуће тематски одређе-
не лексике и проширивање њеног обима, што доприноси развијању ко-
муникативне, општих и специфичних компетенција ученика. Тако се на 
стр. 95. дају сасвим кратки и информативни записи с подацима из руске 
историје – година прихватања хришћанаства у Русији (988), списак име-
на руских царева и других истакнутих личности за период 862-1917. год. 
– слике Ивана Грозног, Петра I Великог, Катарине II Велике, Николаја II 
с породицом и др. Сматрамо да су и овакви илустративни културолошки 
прилози посебно значајни за почетну наставу страног језика. 

Аутори овог уџбеника су дошли на оригиналну идеју да у оквиру 
свих тематских целина уведу посебан одељак Вы понимаете следую-
щие русские слова? Прочитайте и перепишите, у виду списка од-
ређеног броја тематски условљених речи, чији је циљ потпуно разуме-
вање или наслућивање значења руских речи (без коришћења речника), 
које су исте, готово исте или су по својој графичкој структури сличне, а 
по значењу се потпуно или делимично подударају, као и речи интерна-
ционализме који су ушли у руски и српски језик. Речи су поређане по 
азбучном редоследу, по лекцијама, од почетка до краја уџбеника. 

На такав начин код ученика се развија не само језичко осећање и 
способност наслућивања значења речи него и трајније усвајање лекси-
ке и богаћење њеног фонда. Иначе, сличан одељак не срећемо у уџбе-
ницима руског језика других аутора. 

Овде наводимо изводе из тих специфичних спискова речи, као 
илустративне примере (постављене задатке), из оквира неколико те-
матских целина и њихових рубрика. 

Задатак (стр. 70). Вы понимаете следующие русские слова? Про-
читайте и перепишите.
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Категория, киви, князь, кока-кола, конверт, компьютер, конгресс, 
конкурс, контекст, контраст, корень, космос, край, кризис, культура, ку-
пол, курс. 

Задатак (стр. 87). Вы понимаете следующие русские слова? Про-
читайте и перепишите.

Лидер, лимон, лифт, линия, любовь, материя, месяц, медведь, ме-
лодия, минута, митинг, молитва, мораль, мудрый.

Задатак (стр. 182). Вы понимаете следующие русские слова? Про-
читайте и перепишите.

Посредник, поступок, потомок, почта, пояс, правописание, право-
славие, предок, прекрасный, премьера, приморье, принцип, програм-
ма, проза, процесс, публика.

Задатак (стр. 192). Вы понимаете следующие русские слова? Про-
читайте и перепишите.

Равнина, радость, раздел, реализм, рекорд, религия, рельеф, ре-
цепт, ритм, родина, рукопись.

Задатак (стр. 200). Вы понимаете следующие русские слова? Про-
читайте и перепишите.

Саванна, салат, самовар, сани, санитар, сатира, свеча, сезон, сер-
дечный, середина, серия, символ, симпатия, синоним, славист. 

Као што се може видети, у списку наведених речи налазе се из-
ворно руске речи, речи словенског и страног порекла које су ушле у 
руски и српски језик, али на различит начин, у различитом броју, јед-
ним делом и у различитом значењу. Ови спискови речи су занимљиви 
и несумњиво корисни. Могу се искористити за језичку анализу и кроз 
задатке ученицима да, на пример, речи страног порекла у руском јези-
ку упореде са истим у српском језику и утврде начин њихове адапта-
ције у оба језика, као и случајеве подударања и разлика у том поступку. 
Поред тога, било би веома корисно да се у једном сегменту часа уче-
ницима задâ и задатак да, рецимо, одреде род, променљивост, односно 
непроменљивост именица у руском и српском језику из напред наве-
дених спискова речи, како би и на граматичом плану утврдили подуда-
рања и разлике. На пример: киви, князь, кокакола, кризис, программа, 
радио, сезон. 

Наведени илустративни примери из овог гимназијског уџбеника 
указују и на опредељење аутора да се посебна пажња посвети повези-
вању језичких појава, законитости и специфичности руског и српског 
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као матерњег језика ученика, поготово што је уџбеник намењен учени-
цима у почетној настави руског језика. Иначе, сам приступ повезивања 
практикују, истина у различитој мери, и други аутори уџбеника руског 
језика за основну и средњу школу, на шта указујемо у нашој анализи 
одабраних наставних садржаја из неколико уџбеника. У овом уџбени-
ку честа су упозорења аутора о постојању лажних међујезичких ру-
ско-српских еквивалената (хомонима) у циљу спречавања међујезичке 
интерференције, и то кроз задатке и вежбања у виду лексичких парова. 
На пример: 

Задание 4 (стр. 70) 

Внимание! Прочитайте и перепишите ещё несколько русских 
слов, которые в сербском языке имюут другое значение. 

Конечно – срп. наравно
Красный - срп. црвен
Крутой – срп. стрм
Лекция – срп. предавање 

Задание 5 (стр. 87-88)

Внимание! Прочитайте и перепишите ещё несколько русских 
слов, которые в сербском языке имеют другое значение.

Ловить - срп. хватати
Луг – срп. ливада
Любить  срп. волети
Магазин - срп. продавница

Внимание! Прочитайте и перепишите ещё несколько русских 
слов, которые в сербском языке имеют другое значение. 

Ужин – срп. вечера
Чашка – срп. шоља
Печенье – срп. кекс 
Питать - срп. хранити
Хранить - срп. чувати 
 (стр. 183) 
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У настави руског језика, као блиско сродног словенског, чести су 
случајеви у којима постоји опасност од међујезичке интерференције 
тако да наставник стално мора имати на уму ову проблематику. Треба 
планирати повремену израду задатака и вежби у циљу спречавања ове 
појаве на свим језичким нивоима. 

Такође, многи прилози основним садржајима овог уџбеника су у 
функцији повезивања руског са српским као матерњим језиком. Поред 
осталог, приложен је Мали рускосрпски речник пословица (стр. 85), из 
којег наводимо илустративне примере. 

Береги платье снову, а честь смолоду - Кошуљу/одело чувај док је 
нова/ново,

а поштење/част од малих ногу 
Век живи, век учись - Човек се учи док је жив
Всему свое время - Све у своје време
Лучше поздно, чем никода - Боље икад него никад
Конец – делу венец - Конац дело краси

***
 

Поповић Љ., Гинић Ј., Родничок 6: руски језик за 6. разред основне 
школе: шеста година учења. – 2. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2016. 

Од садржаја из овог уџбеника на почетку смо се определили за 
тематску целину Куда на выходные? (стр. 110-118). У оквиру ње при-
ложени су краћи дијалози и адаптирани информативни текстови, уз 
богат илустративни материјал о Москви и културно-историјским спо-
меницима у Кремљу: Грановита палата, панорама Кремља, Цар-звоно, 
Цар-топ, Саборни трг са саборним црквама, споменик А.С. Пушкину, 
Третјаковска галерија, стара улица Арбат и др. 

Овде, као добар пример, дајемо два краћа дијалога, који могу по-
служити као повод за разговор на часу. 

Маша: Кремль – древняя крепость, сердце Москвы. Здесь всегда 
много туристов. 

Бабушка: Вот Царь-колокол – самый большой колокол в мире... 

Мила: Давайте я вас сфотографирую у колокола. 

Маша: Нет, давайте попросим кого-нибудь сфотографировать нас 
всех вместе.
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Извините, пожалуйста, вы нас сфотографируете?
Турист: Попробую...
Маша: Спасибо большое! 

*
Мама принесла целую тарелку манной каши. 
Я сказал: Видеть не могу манной кашу. 
- Хочешь пойдём с тобой в Кремль? 

Ну, ещё бы! Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Гра-
новитой палате, стоял возле Царь-пушки и знаю, где сидел Иван Гроз-
ный. И ещё там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил 
маме: Конечно хочу в Кремль. Даже очень!

Тогда мама улыбнулась и сказала: Ну вот, съешь всю кашу, и пойдём. 

Аутори уџбеника су уз ове текстове дали прикладна питања и за-
датке у вези с тематским садржајима, које, свакако, наставник може да 
прошири, донекле на истом часу, а затим на наредним часовима, било 
да понуди додатни материјал и информације, или да од ученика захтева 
да сами пронађу одређене писане или видео-материјале са интернета 
итд. Овај наставни материјал има добру културолошку основу и пого-
дан је за корелацију са историјом и архитектуром Београда, као што су 
Калемегдан и централни делови града – улице Кнеза Михаила, Скадар-
лија и др. Наравно, поред архитектуре, такве садржаје наставе руског 
језика посебно треба повезати са наставом историје ради прошири-
вања знања о догађајима и чињеницама везаним за периоде у којима су 
настали наведени споменици и у Русији, и у Србији. 

У оквиру ове теме у посебној рубрици Знаешь ли ты? дају се 
занимљиви културолошки коментари, од којих овде дајемо два – први, 
у скраћеној форми, а други у целости.

(...) Вот о чём рассказывают знаменитые улицы Москвы.

Соборная площадь – самая древняя площадь в Москве. Она нахо-
дится в центре Кремля. Возникла в XIV веке. Своё название площадь 
получила от кремлёвских соборов – Успенского, Архангельского, Бла-
говещенского. 

И наредни текст даје сасвим кратке, али драгоцене информације о ста-
рој московској улици – популарном Арбату, уз опис етимологије те речи. 

«Арбат – один из древнейших улиц Москвы. Название её проис-
ходит от арабского слова «рабат», что значит «пригород». Городом в те 
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времена считалась только территрия Кремля. А на Арбате жили крым-
ские татары или заезжие купцы» (стр. 117). 

Овакви културолошки и лингвокултуролошки коментари у уџ-
бенику руског језика веома су пожељни и функционални. Поред тога, 
они су добар подстицај да наставник усмери ученике према историји и 
културно-историјским споменицима Београда или свога родног града, 
који имају сличне старе квартове, улице и лепа здања, какве, на пример, 
имају Нови Сад, Сремски Карловци, Крагујевац, Врање итд. У Бео-
граду су најбољи примери Храм Светог Саве и Скадарлија. Заправо, 
садржаји првог текста могу се повезати са историјом, из које ученици 
могу искористити своја знања да се на часу разговара о Светом Сави 
и његовој улози у српској историји и култури, као и о историјату из-
градње храма. 

 С друге стране, Скадарлијска улица (Скадарлија) је сасвим при-
кладан компаративан пример с московским Арбатом. Наставник, након 
потребних инструкција ученицима, може дати задатак да у туристич-
ким приручницима, штампаним рекламним материјалима или на ин-
тернету пронађу историјске податке о овој старој београдској улици, о 
познатим личностима везаним за њено име. Скадарлија је данас једно 
од најпосећенијих места домаћих и страних туриста. Ученици треба 
да знају да су у тој улици крајем XIX и почетком XX века становали 
многи истакнути српски писци, глумци и сликари, међу којима су Ђура 
Јакшић, Добрица Милутиновић, Момо Капор и други. Скадарлија има 
неколико познатих кафана, као што су Три шешира, Два јелена, Има 
дана. У њима су често седели, некад и до зоре, бројни уметници који су 
ушли у историју српске културе. 

Језичке појаве из садржаја овог уџбеника и њихова корелација, од-
носно компарација са српским језиком остварује се на различит начин, 
на пример, на стр. 98. дају се називи занимања на руском и, паралел-
но, на српском језику: рабочий - радник; учитель - учитељ, наставник; 
врач - лекар; водитель - возач итд. 

На неке од наведених речи ученицима треба скренути пажњу јер 
су међујезички пароними, при чему се, поред прецизне информације о 
називима занимања, предупређује и међујезичка интерференција, по-
што и лексички пароними у настави страног језика треба да имају исти 
третман као и међујезички хомоними. 

Такође, и овде посебну пажњу треба посветити адаптирању, од-
носно транскрипцији руских топонима у српском језику и обратно. 
На пример: Кремль – Кремљ, Царь-колокол – Царзвоно, Царь-пушка 
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– Цартоп, Соборная площадь – Саборни трг, Третьяковская галерея – 
Третјаковска галерија/Галерија Третјакова.

***

Поповић Љ., Гинић Ј., Родничок 8: руски језик за 8. разред основне 
школе: осма година учења. – 2. изд. – Београд: Завод за уџбенике, 2016. 

У саставу тематске целине овог уџбеника И всё-таки она вер-
тится (стр. 26-43) дати су прикладни текстови и пратећи фото-прилози 
који се односе на науку у рубрици Альбом путешественника (33-37), 
где су приложени портрети истакнутих руских научника са пропрат-
ним кратким информативним текстовима о М.И.Ломоносову, Д.И.Мен-
дељејеву и Н.И.Лобачевском. Овде, осим првог скраћеног текста, оста-
ла два дајемо у целости.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) 

(...) Его успехи были замечательны... Он стал не только великим 
учёным, но и поэтом, художником. Ломоносов заложил основы совре-
менного русского языка. Он также открыл мастерскую, где вместе со 
своими учениками создавал мозаики. Эти мозаики сохранились до на-
ших дней. 

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Знаешь ли ты, что дочь этого известного учёного – любовь Лю-
бовь Дмитриевна Менделеева была женой великого русского поэта 
Александра Блока. Блок посвятил Любови Менделеевой цикл стихот-
ворений, названный «Стихи о прекрасной даме». 

Николай Иванович Лобачевский (1792-1856)

 Этот выдающийся русский математик заложил основы совре-
менной геометрии. Именно он первым доказал, что две параллельные 
прямые пересекаются в пространстве, чем опроверг принципы Эвкли-
довой геометрии. Идеи этого учёного получили признание только че-
рез несколько десятилетий после его смерти. 

 Као што се може видети, садржаји ових текстова могу се једно-
ставно довести у везу са садржајима других наставних дисциплина – са 
књижевношћу, хемијом и математиком. 

Стога су аутори у циљу корелације са српском науком и њеним 
истакнутим представницима ученицима понудили подстицајан задатак 
да именују значајне српске научнике из различитих области науке и 
књижевности (међу њима су Милутин Миланковић, Павле Савић, Ми-
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лош Црњански итд.). То је прилика да ученици активирају своја знања 
из других наставних предмета који су повезани са овом темом, с тим да 
неке податке пронађу и у стручним часописима, енциклопедијама и на 
интернету. Наравно, наставник им претходно даје неопходне инструк-
ције. У том циљу ученицима је дат следећи задатак. 

Задатак (стр. 37). Назови имена великих сербских учёных. В какой 
области науки и техники они сделали открытия? Что тебе известно 
об этих учёных? В каком веке они жили? 

Језички материјал који је тематски одређен повезује се са српским 
језиком, као у случају наредног задатка (стр. 67), у којем се од ученика 
тражи да за дате руске пословице нађу њихове еквиваленте у српском 
језику, нпр. Век живы, век учись итд. Вспомни, какие сербские послови-
цы соответствуют этим пословицам. 

Овај задатак је добар пример успостављања корелације страног 
и матерњег језика у области лексике на паремиолошком нивоу, што је 
веома важна област лингвокултурологије. 

*

У оквиру тематске целине Ах, этот Питер! приложен је дужи 
основни текст - Мы едем в Петербург (стр. 94-95), у којем се кроз 
дијалог откривају неки најзначајнији подаци о културно-историјским 
споменицима Санкт Петербурга и историји града. То су Дворски трг, 
Ермитаж и др. У саставу рубрике Альбом путешественника, с прило-
женим фотографијама, дат је допунски текст са више важних података 
о Петербургу и његовим културно-историјским споменицима. Овде га 
дајемо у незнатно скраћеној верзији.

Петербург – великолепный город на Неве. Городу 255 лет. Осно-
вал его великий русский царь Пётр Первый в устье реки Невы, которая 
впадает в Балтийское море. Петербург был столицей России с 1712 до 
1918 года (двести лет). Город часто менял названия – Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград. А ещё его зовут Северная Венеция – ведь он 
расположен на сорока островах (...) Государственный Эрмитаж – са-
мый знаменитый музей России. Его название на французском значит 
„уединённое место“ (...) Сегодня Эрмитаж занимает шесть зданий, рас-
положенных вдоль набережной Невы (...) Самое большое из них – Зим-
ний дворец, резиденция русских царей, построенная в восемнадцатом 
веке по проекту итальянского архитектора Растрелли. За два с полови-
ной столетия в Эрмитаже собрана одна из самых больших коллекций в 
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мире, в которой около трёх миллионов экспонатов – картины Леонардо 
да Винчи, Рембрандта, Тициана, Моне, Гогена, Ван Гога, Сезана, Пи-
кассо, Дали и многих других выдающихся художников. 

Овај текст је информативан, занимљив и инспиративан за обраду 
и разговор на часу о овој бившој руској престоници и његовим зна-
менитостима. Он се свакако мора повезати с наставним предметима – 
историја, географија и ликовна култура, и с другим областима људске 
делатности – са историјом уметности и архитектуром. 

Као и у свим сличним случајевима, ученици ће по упутствима на-
ставника искористити своја знања из других наставних предмета да, 
ради проширења садржаја ове тематике, пронаћи допунске информације 
у доступним приручницима и литератури, часописима, штампаним тру-
ристичким материјалима и на интернету, а затим за следећи час могу 
припремити краће излагање (усмено или писмено) на руском језику. 

 Уз основни тематски текст-дијалог, као ни уз допунски текст, 
ученицима није дат конкретан задатак да Петроград упореде са неким 
српским градом, вероватно из разлога што аутори нису нашли неку 
адекватну сличност, али то никако не значи да се на часу не може успо-
ставиити корелација неких културних и историјских чињеница и ар-
хитектонских објеката са српским градовима, као што смо видели и у 
претходним случајевима. Међу њима је, свакако, најпогоднији Београд 
– стари град на ушћу двеју река, или Нови Сад - град на Дунаву. 

У погледу успостављања корелације језичких појава у руском 
језику са српским језиком, у горњем датом тексту срећемо неколико 
руских топонима, што је иначе честа појава у уџбеницима страних је-
зика, чијој се транскрипцији у српском језику увек мора посветити по-
себна пажња, а паралелно с њима и транскрипцији српских топонима у 
руском језику. На пример: Дворцовая площадь – Дворски трг, Эрмитаж 
– Ермитаж. Затим, Нови Сад (срп.) – НовиСад (рус. са цртицом). У 
овом случају ученицима треба указати и на специфичност промене овог 
српског топонима у руском језику. У руској именичкој промени први 
члан имена НовиСад је непроменљив, док се други мења: НовиСа-
да, НовиСаду итд. На такав начин ученици се подстичу на темељније 
поимање језичких појава и на самосталан рад, који доприноси лакшем 
савладавању руског језика и ширем упознавању како руске, тако и своје 
културе и развијању међупредметних и општих компетенција.

***
У нашој даљој анализи уџбеничких садржаја определили смо са 

за два уџбеника руског језика (7. и 8. разред) за основну школу страног 



91

издавача, који су иначе усаглашени с нашим наставним програмима 
и прилагођени условима наставе у српској културнојезичкој средини. 

КОНЕЧНО! 3. Руски језик за седми разред основне школе. Уџ-
беник за трећу годину учења. 

Аутори: Кристина Амштајн-Баман, Улф Богварта, Моника Брош, 
Данута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин 
Валах, Жаклина Ценкер; Драгана Керкез, Јелена Гинић. Београд: Klett, 
2016. 

За нашу анализу и приказ илустративних садржаја из овог уџбе-
ника прво издвајамо тему Счастливого пути: текст А – Поездка в Суз-
даль (стр. 24-27) у форми дијалога.

Садржај овог текста непосредно је повезан с географијом и исто-
ријом. 

Текст дајемо у скраћеној форми. 

Пое́здка в Су́здаль

На вокзáле.
Сообщéние: Внимáние! Электри́чка во
Влади́мир отправля́ется с 5-го пути́ (...) 
В электри́чке.
Сардáана: А как дóлго мы бу́дем éхать?
Ви́тя: По расписáнию пóезд
прибывáет во Влади́мир в 

17:05. А потóм ещё 40 мину́т на
автóбусе до Су́здаля.
Жéня: А что с нáшей пéсней для
концéрта в Су́здале? Давáйте
ещё раз её споём.
Ви́тя: Хорошó, я беру́ гитáру (…)
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Уз текст је, поред осталих, ученицима дат и следећи задатак.

Найди́те информа́цию о Золото́м кольце́ и о Су́здале. Информа́-
цию мо́жешь поиска́ть в энциклопе́диях, в интерне́те и др.

Овај задатак упућује ученике на самостално тражење додатних ин-
формација о Суздаљу у енциклопедијама, на интернету и другим извори-
ма (на руском и српском језику), који ће им послужити за разговор на часу. 

Наредни кратки текст Эскурсия по Золотому кольцу је занимљив 
и користан из више разлога. Овде дајемо само његов мањи део који, уз 
претходни текст (дијалог), за ученике може бити подстицајан на међу-
собну размену знања и информација. Реч је о изузетно важном култур-
но-историјском месту и подручју Русије о којем ученици могу припре-
мити усмено излагање или писмени састав. 

Экску́рсия по Золотóму кольцу́

Внимáне! Интерéсная поéздка в Су́здаль! Отправлéния автóбуса 
по средáм в 10:00 ч.

Пóсле прибы́тя в Су́здаль вас ждёт экску́рсия с ги́дом. В Су́здале 
вы мóжете сфотографи́ровать мнóго истори́ческих здáний. По желáнию 
вы мóжете учáствовать в интеракти́вной прогрáмме «Су́здаль вчерá и 
сегóдня» в здáнии стáрого вокзáла.

У наставку, и уз овај текст, аутори уџбеника дају и један добро 
формулисан домаћи задатак. 

Задатак (стр. 29). Напишите информацию о Золотом кольце и Суз-
дале. Информацию можешь поискать в энциклопедиях, в интернете и др. 

Такав тип задатка подстиче ученике на самосталан рад и трагање 
за новим информацијама из различитих извора који се лако могу пове-
зати са знањима из историје и географије. 

Веза са српским језиком се остварује по већ устаљеном поступку 
– преко коментара, објашњења и инструкција за израду задатака, као и 
поводом одређених граматичких појава и правила које треба повезати 
са српским језиком. 

Овде наводимо пример једне такве вежбе.

Вежба (стр. 33). Найди в тексте предложения, в которых встреча-
ются следующие слова: идёт, ходят, бежишь, едем, езжу, летим, лета-
ешь. Переведи эти предложения на сербский язык. 

Циљ израде ове вежбе је темељније усвајање руских глагола кре-
тања који се доста разликују од српских, тако да ученици треба да 
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направе њихову међусобну корелацију и констатују постојеће разлике 
у значењима и употреби ових глагола.

Сличног садржаја је и трећа тема овог уџбеника која је везана за 
Суздаљ: Летняя школа в России (стр. 40), у чијем је саставу текст 
Встреча в Суздале А (43), у форми дијалога, а реч је летњој школи у 
овом историјском месту где су допутовали и наши ученици. У тексту се 
описује место, споменик и ближа околина, као и сам боравак. 

Дајемо га у скраћеној верзији. 

Встре́ча в Су́здале 

Сегодня́ 21 áвгуста 2016 гóда. В лéтней шкóле в Су́здале прáзд-
ничный концéрт.

Во вторóм ряду́ сиди́т Мари́я. На сцéне выступáют Ви́тя, Жéня, 
Нáстя и Сардáана.

Пóсле концéрта.

Мари́я: Ребя́та, вы так здóрово
игрáете! Поздравля́ю.
Ви́тя: Спаси́бо. Меня́ зову́т Ви́тя.
Мари́я: А меня́ Мари́я. Я из Сéрбии.
Ви́тя: Ребя́та, знакóмьтесь. Э́то
Мари́я, онá из Сéрбии.
Сардáана: Ты сéрбка? А как ты попáла в
Су́здаль?
Мари́я: Я на лéтней шкóле ру́сского
языкá, а живу́ я в ру́сской
семьé во Влади́мире. В
Су́здале мы в гостя́х у сестры́
моéй влади́мирской хозя́йки.
Нáстя: Мáша, я Нáстя. У меня́ есть
сéрбская подру́га. Её зову́т
Ми́лица, и онá живёт в гóроде
Ниш.
Мари́я: Здóрово! Я из гóрода Нóви-Сад.
Но в Ни́ш я чáсто éзжу. У меня́
там живёт семья́ дя́ди, брáта
моегó отцá.
Жéня: Мари́я, мы с ребя́тами зáвтра
пойдём на экску́рсию по
Су́здалю. Идём все вмéсте! (...)
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Наравно, и уз овај дијалог ученицима се могу дати задаци слични 
претходним, пошто се радња одвија такође у Суздаљу. Уз добијене ин-
формације, ученици треба да пронађу и фотографије Суздаља и објека-
та на Златном прстену, пре свега, из доступних штампаних туристич-
ких материјала или на интернету. 

Као што се јасно може видети, приложени текстови имају заним-
љив историјски, географски и уопште културолошки садржај, веома су 
инспиративни и погодни за разговор на часу, могу се прошири новим 
упоредним садржајима о неким крајевима и местима у Србији, нпр. о 
манастирима: Жичи, Студеници, Милешеви, о фрушкогорским мана-
стирима итд. Заправо, школске екскурзије често имају такве маршруте, 
па се може ићи на казивање својих утисака и доживљаја са обављених 
екскурзија и посета различитим местима. И у овом случају, ученике 
треба упутити у самостално тражење допунских информација у до-
ступној литератури, уз коришћење географске карте, туристичких про-
спеката, као и информација са интернета о занимљивим географским и 
богатим културно-историјским подручјима Србије. 

Језичке садржаје у оквиру ове теме карактерише и одређена руска 
и српска лексика – општа и специфична, везана за цркве и манастире, 
веру и православље. Ученици уз помоћ наставника усвајају нове речи 
из области православне/хришћанске лексике и веронауке, коју, иначе, 
ученици нижих разреда основне школе имају као изборни предмет. 

У погледу повезивања језичких садржаја са српским језиком и уз 
овај текст се дају слични коментари, објашњења и инструкције (на ру-
ском и српском језику), везане за језичке појаве и израду задатака. Уз 
то, ученицима се даје један користан задатак да упореде руски и српски 
императив (табела, стр. 44). 

*
У оквиру теме Мы умеем веселиться (стр. 65), уз текст Волга: 

вчера и сегодня приложена је чувена слика (у боји) Иље Рјепина „Бур-
лаки на Волге“. Овај текст је, заправо, кратка историјска информација, 
која је у ствари писмени састав ученице Каће. 

Овде дајемо један део тог занимљивог састава.

«Вóлга вчерá и сегóдня» 

Я реши́ла взять «интервью́» у «бурлакóв». Оди́н рассказáл мне, 
что в прóшлом году́ он ужé ездил на Вóлгу и учáствовал в э́той про-
грáмме (...) Все знáют карти́ну Ильи́ Рéпина «Бурлаки́ на Вóлге», не-
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счáстных бурлакóв, котóрые тя́нут бáржу по бéрегу Вóлги. Так бы́ло 
рáньше, и навéрное, все ду́мают, что бурлакóв ужé нет, но э́то не так… 
Э́тим лéтом мы с роди́телями езздили на Вóлгу. Мы гуляли по бéрегу, 
как вдруг я уви́дела людéй, котóрые тяну́ли бáржу. Кто э́ти лю́ди? А 
какáя у них стрáнная одéжда? Потóм я узнáла, что э́ти лю́ди – тури́сты 
и они́ так «отдыхáют». Они́ учáствуют в прогрáмме «Бурлаки́».

Садржаји овог текста лако се могу повезати с наставним предме-
тима: ликовна култура, геогрфаија, историја и физичко васпитање, 
али и с темом о савременим спортско-рекреативним манифестацијама 
на рекама у Србији. Приложена слика је инспиративна и добра је при-
лика да се она опише и говори о Рјепину као једном од најистакнутијих 
руских сликара и портретиста, да се анализирају њене боје, порука 
уметника, откривање значења појединих детаља слике и њен историј-
ски контекст на који се односи. 

Веома је добро што су аутори уџбеника ученицима дали иницијал-
ни задатак да напишу састав у вези с темом, да нешто кажу о Волги и, 
наравно, о слици. Ученици треба да потраже допунске информације 
о Рјепину и овом његовом делу у доступној литератури (на руском и 
српском језику). Овај инспиративни текст може се довести у везу и 
са српским сликарством, његовим представницима и српском исто-
ријом. У географском контексту, аналогно са Волгом, може се говорити 
о српским рекама – Ибру, Морави, Дрини како кроз историју, тако и о 
тим рекама данас, рецимо, о летњим манифестацијама сплаварења на 
Ибру и Дрини, које су за младе веома привлачне. За потребе обраде ове 
тематике може се користити географска карта, уџбеници географије, 
туристички проспекти, информације из енциклопедија, са интернета, 
телевизијске репоратже и др.

*
У оквиру ове теме срећемо и текст Международный лагерь «Чи-

стый берег» (стр. 78-79) у форми дијалога о Бајкалском језеру. Затим, 
даље, ученици се информишу о специфичностима природе Сибира, о 
очувању и заштити природе, као и о садржајима једне од туристичких 
тура, што је посебно занимљиво. Поред осталог, наводи се: 

«В Сибири находятся самые большие реки России: Енисей, Обь, 
Амур, Лена (...) А ещё там расположено самое озеро мира – Байкал». 

Текст дијалога овде дајемо скраћено.
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Междунарóдный лáгерь «Чи́стый бéрег»
У Байкáла мнóго экологи́ческих проблéм.
Недáвно Гри́нпис организовáл áкцию, в
котóрой учáствовало 400 человéк со всегó
ми́ра. Сергéй, Áндрус, Ми́лица и Марсéль
даю́т интервью́:
Сергéй (Росси́я): «Лéтом, когдá на
Байкáле мнóго тури́стов, сáмая большáя
проблéма – э́то му́сор. Сегóдня мы
цéлый день убирáли бéрег. Нам помогáли
мéстные жи́тели и дáже тури́сты. Чéрез
три часá мы собрáли 405 мешкóв му́сора!
(...)»
Ми́лица (Сéрбия): «Ещё однá большáя
проблéма – э́то нелегáльная охóта на
нéрпу. Э́то живóтное есть тóлько на
Байкáле. Éсли мы не позабóтимся о
живóтных, нáши дéти узнáют о них
тóлько из книг. Чтóбы защити́ть нáшу
прирóду, надо регуля́рно организóвывать
экологи́ческие áкции».
Áндрус (Эстóния): «По-мóему, чтóбы
защити́ть Байкáл, мы должны́ бóльше
ду́мать о чистотé воды́. Здесь мнóго
завóдов, котóрые загрязня́ют óзеро.
К сожалéнию, во всём ми́ре завóды мáло
забóтятся о прирóде (...)».
Марсéль (Фрáнция): «Я соглáсен с тобóй.
Но не тóлько завóды должны́ забóтиться
о прирóде, но и кáждый из нас (...)»
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Уз овај текст ученицима се задаје добро формулисан задатак. 

1. Что ты узна́л/узна́ла из те́кста Б об а́кции «Чи́стый бе́рег»?
2. Соста́вь ка́рту ума́ и расскажи́ об а́кции. 

Садржај приложеног текста непосредно је повезан и са врло ак-
туелном темом «Екологија», с проблемима очувања здраве природе 
и уопште човекове околине, и то на свим просторима наше планете, 
што се може видети из дијалога ученика из различитих земаља Европе, 
укључујући и Србију. Текст има наглашен васпитни циљ. Подстакнут 
напред приложеним текстом-дијалогом, наставник може да задâ до-
маћи задатак у којем би ученици, по свом избору, обрадили неку подте-
му везану за Сибир, из историјског или географског угла посматрања. 

При реализацији тематски заступљених еколошких садржаја може 
се остварити њихова вертикална и хоризонтална корелација са садржаји-
ма биологије, хемије, географије и других дисциплина. У питању је раз-
умевање и усвајање специфиних појмова и термина, као што су: биљни 
и животињски свет, разноврсност биљака и животиња, њихови органи, 
фотосинтеза, атмосфера, ефекат стаклене баште, процес кружења угље-
ника у природи, загађивање воде, ваздуха, земљишта и хране итд. У томе 
се и огледа хоризонтална корелација наставних садржаја. 

*
Тема В Сибири (стр.70) овог уџбеника посебно је интересантна и 

погодна за повезивање са географијом и историјом Русије. 

Доле приложени текстови су занимљиви дневници два руска уче-
ника, које дајемо у скраћеном облику.

В Сибири 

Из Яку́тска в Амгу́ Пя́тница, 13-е. Сардáана пригласи́ла нас в 
Яку́тию, и вот мы éдем в лáгерь в Амгу́. В 11 часóв мы вы́ехали из 
Яку́тска. Во врéмя всей поéздки шёл дождь. Чéрез два часá автóбус за-
стря́л в грязи́. Мы вы́шли из автóбуса и пóняли, что нам нужнá пóмощь.
Чéрез час приéхал трáктор и помóг нам. В три часá нóчи наш автóбус 
приéхал в лáгерь. Мы óчень устáли, 200 км мы éхали почти́ 15 часóв! 
(из дневникá Ви́ти)

Жизнь в лáгере Суббóта, 21-е. Когдá мы приéхали, нé было элек-
три́чества и нам сказáли, что егó не бу́дет ещё три дня. Мы живём в 
óчень простóм дóме. В нём дáже туалéта нет. Но ничегó, глáвное, что 
э́то настоя́щее приключéние!! А вчерá шёл дождь. Я сказáла Сардáане, 



98

что нам ну́жен зонт. Это бы́ло вéсело, онá держáла надо мнóй зонт, а 
я чи́стила зу́бы! По вечерáм мы сидéли у кострá, пекли́ картóшку, раз-
говáривали и пéли пéсни. И телеви́зор был нам совсéм не ну́жен! Жаль 
тóлько, что бы́ло мнóго комарóв (…) (из дневникá Нáсти)

У шамáна 

Понедéльник, 23-е. Уфф, сегóдня был́о так жáрко, как в Áфрике. 30 
грáдусов! Утром мы бы́ли у стáрого шамáна. Мы не ду́мали, что он бу́дет 
в совремéнной одéжде. А он вы́глядел как «обы́чный» мужчи́на!! Мы 
вошли́ в егó дом. Шамáн дóлго расскáзывал стáрые легéнды и пел пéсни. 
Мы хотéли ужé уходи́ть, вдруг шамáн посмотрéл на Ви́тю и сказáл:

«Ты приéхал из большóго гóрода и óчень лю́бишь му́зыку». Мы 
бы́ли в шóке!

Шамáн тóлько улыбну́лся (…) (из дневникá Жéни)

Уз ове текстове аутори постављају три добро формулисана питања. 

Отве́ть на вопро́сы:

1. Каки́е интерéсные живóтные есть в Сиби́ри?
2. Как мóжно отдыхáть в Сиби́ри лéтом и зимóй?
3. Каки́е проблéмы есть в Сиби́ри.

У оквиру садржаја ове теме, било би веома пожељно да је уз тек-
стове приложена копија географске карте Русије, а не само њене кон-
туре и обриси у боји, без икакаве топонимије. На правој географској 
карти јасно би био уочљив и Сибир. Такав прилог је вишеструко ко-
ристан за ученике. Истина, наставник може донети на час географску 
карту Русије. Оригинална географска карта на руском језику важна је 
за ученике који уче руски језик како ради увида у оригиналну руску 
топонимију, тако и ради јасније представе о просторима Русије. У вези 
са Сибиром на часу се може организовати занимљив разговор, диску-
сија и размена мишљења по сачињеном сценарију наставника, али и 
према интересовањима и избору ученика. Тачније, може се говорити о 
Сибиру као специфичној географској области Русије и Сибиру посма-
траног из историјског угла, повезујући га са истакнутим руским исто-
ријским личностима и писцима који су тамо боравили из различитих 
разлога, па и по казни, најчешће из политичких и идеолошких разлога. 
За ову сврху ученике треба упутити на допунску литературу на руском 
и српском језику и на интернет. Истина, ученици поседују одређена 
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знања из географије о овом највећем делу Русије, који је познат, пре 
свега, по свом великом пространству и богатим природним ресурсима. 
Такође, уз текстове (стр. 78-79) који се односе на руске просторе око 
Бајкалског језера, пожељно би било да је упоредо приложен и један 
краћи текст (или копија туристичког проспекта) са фотографијама, који 
би приказао неко од подручја здраве природе и природних лепота у 
Србији, на пример – Копаоник, Златибор, Тара, Власинско језеро и др. 

Према томе, претходне информације о Сибиру и имена његових 
великих река веома су добар подстицај за повезивање с наставним 
предметом географија, односно с природним карактеристикама и лепо-
тама природе Србије. Аналогно руском тексту, наставник може учени-
цима дати одређена упутства где да потраже додатне податке о српским 
регионима, рекама и језерима. У томе ће им најбоље помоћи знања из 
географије. Рецимо, посредством ових питања: 

Какое озеро в Сербии самое глубокое? 
Какие реки в Сербии самые большие? Опиши одну из рек. 
(нпр. Дунав, Сава, Дрина, Велика Морава, Ибар и др.). 

На часу се може организовати разговор и квиз знања или игра-вик-
торина, затим писање састава о некој од наших река и сл. 

У овом тексту треба обратити пажњу на руске топониме и њихо-
ву транскрипцију у српском језику, а посебно на морфолошке особине 
географских назива – Сибирь и Обь, ради разлике у роду, пошто су у 
руском језику женског, а у српском мушког рода. Ови називи могу по-
служити као повод да се у оквиру категорије именичког рода прошири 
списак руских топонима с разликама у роду у руском и српском језику, 
на релацији: женски род – мушки род. На пример: Пермь, Казань, Тю-
мень – Перм, Казањ, Тјумењ. 

И о овом питању извори основних и додатних информација су уџ-
беници географије, географска карта, школска граматика руског језика, 
туристички проспекти, видео-материјали, интетрнет, сајтови др. 

***

КОНЕЧНО! 4. Руски језик за осми разред основне школе. Уџбе-
ник за четврту годину учења.

Аутори: Кристина Амштајн-Баман, Улф Богварта, Моника Брош, Да-
нута Генч, Наталија Осипова-Јос, Гизела Рајхерт-Боровски, Евелин Валах, 
Жаклина Ценкер; Драгана Керкез, Јелена Гинић. Београд: Klett, 2016. 
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Из садржаја овог (другог) уџбеника страног издавача за осми разред 
основне школе са освртом и коментарима смо пошли од тематске целине 
Из прошлого в будущее (стр. 50-51). У оквиру ње прегледно, хронолош-
ки (по вековима и годинама) приказане су кључне етапе развоја Русије 
и руске историје од IX до краја XX века. Приложене су фотографије не-
колико истакнутих историјских личности и догађаја који су обележели 
дату епоху, а прате их сасвим кратки информативни текстови. 

Као увод у садржаје ове теме, аутори сугерирају ученицима да 
ураде следеће: 

а) Познако́мься с не́которыми эта́пами ру́сской исто́рии и прочи-
та́й те́ксты. Скажи́, о чём идёт речь.

б) Какóй текст подхóдит к какóму этáпу? Скажи́, о ком или о какóм 
собы́тии идёт речь и когдá э́то произошлó.

Ови прилози су веома добар иницијални материјал и повод за раз-
говор на часу, као и за писмени састав који би тематски био везан и за 
поједине етапе српске историје. Нема сумње да знања из историје уче-
ницима могу послужити при обради ове теме, али и допунске инфор-
мације из других извора, с тим да им се дâ слободан избор тематских и 
подтематских садржаја који их интересују и да о томе говоре. 

Једна oдувек актуелних тема за децу школског узраста је – музика. 
Стога су аутори овог уџбеника имали у виду ту чињеницу не само у од-
носу на наставни програм него и на несумњиво интересовање ученика 
за ову област. Наравно, ова тематика лако се повезује с наставним пред-
метом музичка култура, чиме се пружа могућност њеног проширивања, 
зависно од плана часа наставника и расположивог наставног времена. 

Доле приложени текст се односи на руску рок музику. 

Дајемо га у скраћеној верзији.

Звездá росси́йского рóка (стр. 73)

Земфи́ра – однá из звёзд росси́йского рóка. Земфи́ра Талгáтовна 
Рамазáнова родилáсь 26 áвгуста 1976 гóда в Уфé. В пять лет Земфи́ра 
поступи́ла в музыкáльную шкóлу, а в семь лет написáла свою́ пéрвую 
пéсню. Когда Земфи́ра учи́лась в шкóле, онá слу́шала «Black Sabbath», 
«Nazareth» и «Queen». Онá влюби́лась в рок. Вмéсте с друзья́ми онá 
исполня́ла пéсни росси́йских рок-групп «Аквáриум», «Кинó» и «На-
ути́лус Помпи́лиус» на у́лицах роднóго гóрода. Но Земфи́ру интере-
совáла не тóлько му́зыка, но и спорт (...) Когдá окóнчила шкóлу, онá 
вы́брала музыкáльную карьéру. С 1996 до1997 гóда Земфи́ра рабóта-
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ла на рáдио в Уфé. А по ночáм сидéла за компью́тером и запи́сывала 
свои́ пéрвые пéсни, котóрые пóзже стáли хи́тами: «Почему́», «Снег», 
«Ракéты».В начáле 1998 гóда онá организовáла гру́ппу «Земфи́ра», так 
же назывáлся её пéрвый альбóм. Земфи́ра самá пи́шет не тóлько му́зы-
ку к свои́м пéсням, но и стихи́. Но и э́то ещё не всё. Все альбóмы Зем-
фи́ры óчень рáзные по харáктеру: они́ то жёсткие, то лири́ческие. Онá 
поёт то о любви́, то о социáльных проблéмах (...)

Као што видимо, овај текст говори о једној од звезда савременог ру-
ског рока. Уз текст су дате и занимљиве информације о времену настанка 
и развоја рока у Русији. За све љубитеље рока он је веома подстицајан 
за разговор и размену мишљења на часу о овој врсти музике. Наравно, 
ову тему треба повезати са савременом рок сценом, односно с популар-
ним рок саставима у Србији и њеним представницима. Међу њима су, на 
пример, «Рибља чорба», «Ју група», «Идоли». У вези с овом темом уче-
ницима се може дати домаћи задатак да за наредни час напишу састав 
(на руском језику) о овим нашим музичким саставима. Пожељно је да 
се искористе и прикажу различити фото-, аудио и видео материјали. У 
таквом случају лако се успоставља корелација савремене руске и српске 
музичке сцене и њених представника, може се одвојити један сегмент 
часа и међу ученицима организовати разговор и дискусија. 

*
У оквиру ове теме уџбеника посебну тежину има приложени текст, 

односно измишљени дневник грофа Саве Владиславића Рагузинског 
(1668-1738), Србина из Херцеговине који је боравио у Русији за време 
Петра Великог и Катарине Прве. Дневник су сачинили полазници кам-
па „Московија” (Москва) из Србије. Реч је о значајној личности, пре 
свега, руске историје 17. и 18. века. Након кратке биографије, прилаже 
се «дневник» Саве Рагузинског који је он наводно писао у Азову и Кон-
стантинопољу. 

Уводни текст, због своје занимљивости, преносимо из уџбеника у 
целости, док остала два дајемо у скраћеној верзији.

Из дневника́ Са́ввы Лукича́ Владисла́вича Рагузи́нского 

Сéрбские представи́тели в «Москóвии» рабóтают над проéктом 
«Вы́мышленный дневни́к» Сáввы Владислáвича Рагузи́нского. Сáвва 
Владислáвич Рагузи́нский был сéрбом из Герцегови́ны. Роди́лся не-
далекó от городкá Гáцко, где егó отéц Лукá Владислáвич был кня́зем. 
В начáле семнáдцатого вéка Сáвва с отцóм переéхали в г. Дубрóвник 
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(по-италья́нски Ragusa). С тех пор1 семья́ получи́ла нóвую фами́лию 
– Рагузи́нский. Потóм Сáвва учи́лся в Испáнии и во Фрáнции, был куп-
цóм, éздил в Москву́, познакóмился с Петрóм Вели́ким, стал ру́сским 
дипломáтом. В Константинóполе Сáвва купи́л чернокóжего мáльчи-
ка Ибраги́ма Ганнибáла (извéстного потóм как Абрáм Петрóвич Ган-
нибáл) и привёз егó в Росси́ю. Абрáм

Петрóвич Ганнибáл был прадéдушкой по мáтери извéстного ру́с-
ского поэ́та, Алексáндра Сергéевича Пу́шкина.

Áзов. «...Сегóдня я познакóмился с Петрóм Пéрвым. Гениáльный 
человéк! Он рассказáл мне, каки́е у негó плáны на бу́дущее Росси́йской 
импéрии и каки́е рефóрмы он готóвит (...) Мы дóлго разговáривали о 
шкóлах, о грáмотности и о том, что óчень вáжно, чтóбы ру́сский нарóд 
был грáмотным (...) Éсли бы егó рефóрмы удали́сь, то в Росси́йской 
импéрии нé было бы негрáмотных людéй. Я не мог не поду́мать о Сéр-
бии. У нас в Сéрбии мáло грáмотных, нам нужны́ учителя́, шкóлы. Мне 
дáже удалóсь уговори́ть Петрá Вели́кого поду́мать о возмóжности под-
держáть у сéрбов грáмотность, послáть учителéй с букваря́ми и грам-
мáтиками. Он заду́мался над мои́ми словáми. 

29 мáрта 1705 гóда

Константинóполь. «(...) Сегóдня, когдá пóсле обéда гуля́л по 
гáвани, я уви́дел ужáсную сцéну: чернокóжих мáльчиков бил хозя́ин. 
Мне бы́ло стрáшно смотрéть, я подбежáл к хозя́ину и сказáл, что куплю́ 
у негó э́тих мáльчиков. Éсли бы мне ктó-нибудь сказáл, что такóе мóжет 
произойти́ (...) Млáдший мáльчик мне осóбенно понрáвился, у негó

таки́е у́мные глазá. Зову́т егó Ибраги́м Ганнибáл. Я возьму́ мáльчи-
ков с собóй в Росси́ю, подарю́ Петру́ Пéрвому.

423 февраля́ 1725 гóда

Зáвтра для меня́ бу́дет сáмый вáжный день моéй жи́зни в Росси́и. 
Екатери́на I даст мне ти́тул грáфа. Хотя́ я и роди́лся в Сéрбии, всю свою́ 
жизнь я прóжил в Росси́йской импéрии, служи́л Петру́ Пéрвому, Ека-
тери́не Пéрвой, был послóм Росси́йской импéрии в Ри́ме и Констан-
тинóполе. Зáвтра я стáну грáфом. Кто я на сáмом дéле? Ру́сский и́ли 
серб? Где моя́ рóдина? (...) Сегóдня Екатери́на сказáла мне, что я бу́ду 
ну́жен в Китáе. Начинáю собирáться. Но когдá-нибудь я верну́сь домóй, 
в Сéрбию».

Садржај ових текстова карактерише изванредна маштовитост и 
креативност ученика, тј. полазника наведеног кампа који су писали 
овај «дневник», а на основу добијенх података из различитих извора. 
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Из садржаја текстова можемо сазнати доста тога о Рагузинском, тој ве-
ома занимљивој и свестраној личности једног доба. 

Тема и садржаји приказаних текстова непосредно се повезују с 
предметом историја, одакле ученици могу користити своја знања, али 
их треба допунити и из других извора на руском и српском језику (из 
уџбеника историје, енциклопедија, интернета итд.). 

Ови текстови су одиста инспиративни за вођење разговора и дис-
кусије о познатој историјској личности. Истовремено, они подстичу и 
на казивање о разлозима путовања, боравка или живота других Срба у 
Русији у различитим историјским периодима (међу њима су Вук Ка-
раџић, Петар II Петровић Његош, Карађорђе Петровић и др.). Наравно, 
начин и обим проширивања ове теме на часовима руског језика зависи 
од наставника и његовог плана рада. 

Садржаје датих текстова треба повезати и са књижевношћу, од-
носно с наставним програмом матерњег (српског) језика и књижевно-
сти у основној и средњој школи (гимназији), који предвиђају обраду 
неколико дела А.С.Пушкина («Евгеније Оњегин», «Цигани», «Волео 
сам вас» и др.), јер се овај песник доводи у везу и са грофом Савом 
Владиславићем Рагузинским. Заправо, Сава је откупио из ропства од 
Турака етиопског роба Ибрахима Ханибала, прадеду по мајци највећег 
руског песника Александра Пушкина и довео га на двор код Петра Ве-
ликог. Гроф Сава је на тај начин задужио руску и светску књижевност. 
Без тога претка не би било ни Пушкина. 

У првој деценији овог века у Сремским Карловцима је подигнут 
споменик грофу Сави Владиславићу Рагузинском, о чему, такође, уче-
нике треба информисати. 

На крају ове тематске целине у рубрици Итоговое задание А 
или Б (стр. 81), желимо да истакнемо да су атори уџбеника дали и 
веома добро формулисане задатке истраживачког и креативног карак-
тера, који гласе: 

А - Твоје одељење планира путовање у Русију. Можете да одабе-
рете да ли ћете ићи у Москву или Сибир (...) 

Б – Спроведите анкету о животној средини у својој школи/свом 
одељењу, својој породици... Резултате анкете представите пред 
одељењем. 

Веза са српским језиком као матерњим остварује се и преко грама-
тичких објашњења и коментара, формулација задатака и различитих 
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налога ученицима, мада неуједначено, по различитим критеријумима, 
наизменично – на руском и на српском језику. 

*
На крају ове анализе, можемо закључити да уџбеници руског језика 

за основну школу и гимназију, из којих смо укратко анализирали и ко-
ментарисали неколико различитих тематских садржаја, као илустратив-
не примере њиховог потенцијала међупредметног повезивања и корела-
ције с другим наставним предметима, у оквиру своје дидактичко-мето-
дичке организације и апаратуре, садрже основна педагошка, методичка 
и психолошка начела која чине њихову суштинску структурну и концеп-
цијску одредницу. Широке могућности успостављања међупредметних 
веза огледају се у разноврсности дидактичких садржаја ових уџбеника. 
Поред основних и допунских текстова, они садрже основну језичку и 
другу грађу савременог руског језичког система, најфреквентније кому-
никативне јединице усменог и писменог изражавања, низ културолош-
ких података, са информативним културолошким и лингвокултуролош-
ким коментарима и илустрацијама, различите типове задатака и вежби 
које се односе на све аспекте језика и све видове говорне делатности. 
Такви садржаји доприносе стицању не само лингвистичких и специфич-
них предметних него и општих знања, развоју интелектуалних способ-
ности ученика, њихових моралних, хуманистичких и естетских ставова, 
формирању позитивног односа према другим језицима и културама, као 
и према вредновању и очувању матерњег језика и културе. Уџбеници 
имају и одговарајућу образовно-васпитну функцију, подстичу радозна-
лост код ученика и отвореност за живу комуникацију. Таква разноврс-
ност наставне грађе уџбеника отвара реално оствариве могућности њи-
ховог повезивања с другим наставним предметима. 

Приликом анализе одабраних тематских садржаја ових уџбеника 
констатовали смо да су аутори при изради уџбеника доследно приме-
нили ове дидактичке и методичке принципе: принцип примерености 
и принцип усклађености наставе према узрасту ученика, који указују 
на вођење рачуна о избору наставног материјала, примерен је узрасту 
и знањима ученика, што се може видети по њиховој општедидактич-
кој одредници и усаглашености, сугерирању примене одговарајућих 
наставних поступака и облика рада. Коришћени су и адекватни прин-
ципи при разради дидактичког материјала уџбеника. Поред осталих, 
примењени су принцип комуникативности, сагласно којем се час ор-
ганизује у повољним условима наставе коришћењем одговарајућих је-
зичких и лексичких средстава комуникације у оквиру одређене тема-
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тике, принцип мотивације кроз осмишљену организацију облика рада, 
давањем занимљивих садржаја који подстичу интересовање радозна-
лост и истраживачку активност ученика, као и принцип структуралног 
и функционалног приступа приликом презентације и обраде језичког 
материјала. Аутори уџбеника су се придржавали савремених настав-
них метода којима су се руководили приликом формулисања и разраде 
тематских садржаја и пројекције њихове реализације на часовима. То 
су, пре свега, когнитивнокомуникативни метод и метод организације 
практичне реализације знања, навика и умења ученика. 

Аутори уџбеника су посветили посебну пажњу културолошком 
аспекту наставе, односно различитим чињеницама и елементима ру-
ске културе и свакодневнице. Културолошки и лингвокултуролошки 
садржаји у уџбеницима одликују се својом аутентичношћу, типично-
шћу и актуелношћу. У оквиру сваке тематске целине презентовани су 
најтипичнији и најфреквентнији обрасци и елементи руске говорне 
етикеције с карактеристичним комуникативним јединицама у конкрет-
ним говорним ситуацијама у оквирима појединих тема. 

Анализа уџбеника указала је на чињеницу да је један од главних 
начина да се међусобно повежу наставни садржаји два или више разли-
читих предмета – тематски усмерена настава која иначе карактерише 
наставу страног језика. Најбоље се учи када се учење одвија у оквиру 
складне, кохерентне целине и када је оно што се учи могуће повезати са 
знањима из других предмета, али и с појавама и догађајима у реалном 
свету. Очигледно је да тематски конципирана настава страног језика 
има низ предности, поред осталог, ради добијања и повезивања инфор-
мација и знања из различитих извора и њихово темељније усвајање, 
подстиче ученике на трагање за новим сазнањима, изворима и мате-
ријалима. Таква активност усмерава и мотивише ученика на самоста-
лан и креативан рад и ефикасније учење уопште. Аутори уџбеника су, 
такође, предвидели различите облике организације рада – фронтални и 
групни рад, рад у паровима и индивидуални рад ученика. 

Напред наведене констатације о концепцији и структури анализи-
раних уџбеника потврђују да је савремена настава страних језика у на-
шем образовном систему заснована на једном од главних лингводидак-
тичких принципа – принципу комуникативне усмерености. Тежиште 
презентације и организације наставних садржаја у овим уџбеницима је 
на ситуацијама које би могле што ближе довести ученика у страну сре-
дину, уз корелацију с нашом стварношћу, како би се ученику омогући-
ло да на страном језику говори о својој земљи, друштвеној стварности, 
култури, историји, традицији итд. 
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ПРИЛОГ

Богато искуство из наставне праксе показује да ученици уче и сав-
ладавају страни језик релативно брзо у добро организованој настави и 
када су мотивисани. Томе доприносе различити и занимљиви наставни 
садржаји, позитивна атмосфера на часовима, добра сарадња и комуни-
кација с наставником и њихови партнерски односи. У сваком случају, 
велике могућности живе и креативне наставе страног језика заиста се 
морају користити у што већој мери, како би се подстицало његово про-
дуктивно усвајање. 

Како то може да се и конкретно реализује на самом часу страног 
језика, можемо видети из доле приложене припреме за час у основној 
школи, коју дајемо у скраћеној верзији, са одређеним изменама и при-
лагођавањима за овај приручник. Поред осталог, из техничких разлога, 
изоставили смо фото-прилоге и неке пратеће илустрације. 

Припрему је урадилa je Милица Јокић, професор руског језика у 
основној школи „Милена Павловић Барили“ у Београду.

Ову припрему за час преносимо са свим главним елементима њене 
дидактичке структуре – циљ и задаци часа, тип часа, облици организа-
ције рада, наставне методе, наставна средства и друго. 

О стуктури и дидактичком моделу oве припреме дајемо наш краћи 
коментар. 

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ЧАСА
Школа: ОШ „Милена Павловић Барили“
Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК
Разред / Одељење: VIII /3
Наставна тема: „Истории минувшей голоса”
Наставна јединица: „А вы знали ...“
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Циљ часа: 

- Упознавање ученика са лингвокултуролошким чињеницама 
везаним за историју руских државних симбола.
- Јачање мотивације ученика за учење руског језика

Задаци часа: 

Образовни: 

- упознавање са историјским чињеницама 
- разумевање и усвајање нових лексичких 
појмова
- схватања и прихватање других култура у 
поређењу са матерњом културом 

Васпитни: 

развијање васпитних вредности : 
- моралних, радних, естетских;
- формирање позитивних ставова и развијање 
аналитичности

Функционални: развијање способности: 
- интелектуалних, вербалних, дигиталних 

Тип часа Облик рада Наставне методе Наставна 
средства

Техничка 
средства Место рада

*обрада 
новог 
градива

*предавање
*групни рад 
*индивидуални 
рад

*монолошка
описивање
објашњавање
*дијалошка
разговор
*метода читања 
и рада на тексту
*интерактивна
метода
*илустративна

*уџбеник
*табла
*маркер
*слике

*компјутер *учионица
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Међупредметна повезаност (корелација):  
историја, географија, информатика

Међупредметне компетенције:

* Компетенција за целоживотно учење * Вештина комуникације
* Рад са подацима и информацијама * Дигитална компетенција
* Вештина за живот у демократском друштву * Вештина сарадње

Активности ученика: 

слушају, читају, одговарају, прате, записују, повезују, следе 
упутства, учествују у активностима на часу

Активности наставника:

организује час, предаје, објашњава, поставља питања, исправља, 
даје упутства, подстиче, мотивише, вреднује

Исходи/ на крају теме ученици ће бити у стању да:

- разумеју фреквентне речи и изразе у тексту - прате општи смисао
- разумеју вербална и визуелна упутства
- правилно записују познату и нову лексику
- у разговору о теми повезују речи из текста у краће смислене 
целине
- познају најзначајније историјске чињенице циљне културе

Коришћени материјали: текст и слике са интернета (wikipedia)

*
Уџбеник: ОРБИТА 4 – рус.јез.за 8.раз.ош - ЗУНС, Београд, 2011.год.

Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић
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ТОК ЧАСА 

Уводни део часа (10 мин):   
-Уписивање часа и одсутних ученика
-Мисаоно ангажовање ученика: Подсећање на уводну јединицу 
у 5-ом разреду „Знакомство“ (културно-историјске чињенице о 
Русији – флаг, герб, гимн и др.)
-Разговор са ученицима уз коришћење до сада усвојене лексике
-Увођење ученика у нову наставну јединицу

Централни део часа (30 мин): 
-Читање текста у уџбенику (стр.155)
-Проширивање лексичког знања
-Објашњавање историје настанка руске заставе, грба, химне 
пропраћено сликама:

Прилози:
Знамя России времени Ивана Грозного (фото)    
Флаг Российской Федерации (фото)
Гербовое знамя  XVII века  (фото)       
Герб Российской  Федерации (фото)
Государственный гимн России (фото) 
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История флага российского
В отличие от герба, который с некоторыми видоизменениями 
существует с 15 века, постоянного флага у российского государства 
на протяжении истории не было. Флаги менялись довольно часто, 
причём весьма кардинальным образом. Даже в период советской 
истории, флаг РСФСР часто менял свой облик.    
Фото:  8 осам слика руских застава (у боји) из различитих периода 
руске историје.

 

Домаћи задатак:  Научити нове речи и изразе. 

                              Написати кратак реферат на тему часа.

              .........................................................................................

Прилози:
Знамя России времени Ивана Грозного (фото)    
Флаг Российской Федерации (фото)
Гербовое знамя  XVII века  (фото)       
Герб Российской  Федерации (фото)
Государственный гимн России (фото) 

   
Флаг Российской Федерации (фото) 
Герб  Российской  Федерации (фото)
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Скица табле:                      Российские флаг, герб, гимн

*символ – симбол    *учредить – установити (прогласити)   
*полоса – пруга
 *сверху вниз – одозго надоле     *гордиться – поносити се
 *исполнять на музыку – изводити музику (на инструменту) 
 *исполнять песню – изводити песму (певати)
 *держава = государство = страна     *могучий  = сильный     
 *воля =  свобода
 *достоянье – тековина    *славься!  – буди славна!    *отечество = 
родина

*Размештање слика на табли

Напомена за корекцију будућег рада: поделити ученике у три тима и 
задати да ураде ПП презентацију на тему руске заставе, грба, химне 
– развијање дигиталне компетенције код ученика.

Наставник руског језика:  Милица Јокић 

*
У приложеној припреми за час наша пажња је превасходно била 

усмерена на међупредметно повезивање (корелацију) планираних те-
матских садржаја с другим наставним предметима, који су овде кон-
кретно наведени: историја, географија, информатика. При томе је 
издвојен и посебан сегмент циља часа – формирање међупредметних 
компетенција. На тај начин је овај дидактички принцип у припреми и 
наглашен. Прецизиране су активности ученика и активности наставни-
ка. На крају су дефинисани очекивани исходи часа. 

Наставник је за потребе овог часа, поред уџбеника, користио и 
друге изворе различитог материјала – текстове и слике са интернета 
(Википедија). У припреми је за крај часа формулисан креативан до-
маћи задатак који ће се проверити на наредном часу утврђивања ове 
тематике. Ученици имају задатак да напишу реферат везан за ову тему. 
Задатак се састојао од три дела: 1) опис руске заставе и значења њених 
боја (установио је цар Петар Први), 2) опис руског грба и значења ње-
гових симбола (приложена слика у боји) и 3) текст руске химне из XIX 
века, на музику композитора Михаила Глинке, по тексту песника Сер-
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геја Михалкова. Задата тема непосредно је повезана с наставним пред-
метима – историјом и музичком културом. Тако се за имена руских 
царева Ивана Грозног и Петра Првог везују веома значајне етапе руске 
историје, о коме ученици довољно знају из историје, затим за име ком-
позитора Михаила Глинке везује се период средине и друге половине 
XIX века. Он је творац познатих опера „Иван Сусањин“ и „Руслан и 
Људмила“. Стога се на часу утврђивања градива може организовати 
и разговор како о Петру Првом Великом, тако и о Глинки и његовим 
оперским делима, која се и код нас одавно изводе. 

Приказани модел припреме реализован је на часовима руског је-
зика у основној школи, урађен са ослонцем на актуелни уџбеник и у 
пуној сагласности с наставним програмом. Ова припрема представља 
један од модела и артикулације часа на различитим нивоима учења ру-
ског језика. Нема сумње да су, генерално посматрано, у сваку од писа-
них припрема за час наставника страног језика уткани стручност, ди-
дактичко-методички, организациони и лични квалитети. Оне су и део 
искуства сваког наставника које може помоћи да се добије нека нова 
идеја, промени приступ обради одређене теме, као што је и ова о којој 
је реч, да се примене адекватнији методи и облици организације рада у 
циљу боље динамике и ефикасности часа. 

*

ЗАКЉУЧАК

Концепт нашег савременог образовања и васпитања афирмише 
интер дисциплинарни приступ као процес изграђивања система знања 
који се реализује применом различитих приступа и технологија наста-
ве, својствених и развијених у оквиру различитих дисциплина, поводом 
решавања одређених проблема и задатака, описивања неке појаве или 
појма. Стога, такве наставне активности треба планирати «из перспек-
тиве ученика, а ниво интеграције наставних садржаја зависи од тога 
шта је дефинисано као циљ и шта се очекује као исход, као и од спец-
ифичности садржаја, узраста и интересовања». Пошто је образовање 
засновано на компетенцијама, стварају се претпоставке за целоживот-
но учење где «ученик и учење имају централно место, а предметни 
и међупредметни садржаји представљају једно од кључних средстава, 
инструмената у процесу развоја компетенција» (в. Смернице 2014). 

Непобитна је чињеница да су међусобне везе страног језика и дру-
гих наставних предмета многостране и вишефункционалне. То се, по-
ред осталог, огледа на садржајном плану, као и на плану интеграције и 
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систематизације општих знања и компетенција. Отуда је место и улога 
страног језика у систему међупредемтних веза од посебног значаја.

Нема сумње да успех у настави страног језика, као и сваког другог 
предмета, умногоме зависи од количине и важности неопходних међу-
собно повезаних чињеница, појава и догађаја који помажу да се развију 
различите способности ученика, да брже и темљније усвајају потреб-
на знања на сваком ступњу и етапи образовног процеса (посматрано 
и вертикално и хоризонтално). Уосталом, психолошка истраживања 
су одавно доказала да се сваки нови ступањ у процесу генерализације 
знања ослања на знања из претходних нивоа. Сваки нови ниво уопшта-
вања настаје на основу претходног. То је и питање континуитета на-
ставног процеса. 

Пошто смо закључили да су међупредметне везе један од најваж-
нијих дидактичких принципа и приступа савременој настави, могу се 
лако уочити и разлике између традиционалне наставе и интегратив-
ног карактера међупредметнх веза. Та чињеница огледа се у начину 
управљања наставним процесом који се реализује кроз активност са-
мих ученика у условима креативне наставе, где се пружа могућност 
управљања њиховим мисаоним процесима који воде изван граница 
дефинисаних формалних школских знања и компетенција. Управо та-
кав приступ треба да карактерише савремени развојни систем наставе 
који осигурава виши степен њене функционалности и ефикасности. 
Међупредметно повезивање је, такође, поуздано дидактичко средство 
комплексног приступа настави и услов који обезбеђује не само коор-
динисани систем знања ученика него и развитак њихових спознајних 
способности, интересовања и интелектуалне активности, као и услов 
добре организације образовно-васпитног процеса у сагласности са 
формулисаним циљевима, задацима и исходима. Дакле, степен међу-
предметне повезаности зависи од постављених образовних циљева 
и очекиваних исхода на свим нивоима образовно-васпитног система. 
Реализаија међупредметног повезивања доприноси већем прожимању 
различитих научних дисциплина, поузданијој примени знања која се 
преносе из једне дисциплине у другу, бољем поимању друштвених 
појава и света који нас окружује међупредметне везе су једна од форми 
општег принципа системности. У релевантној педагошкој литератури 
истиче се потреба и значај међупредметних веза и корелације настав-
них садржаја «кад год је то могуће». Разуме се, садржаји свих школ-
ских предмета морају бити логички повезивани из чега произилази 
и њихово узајамно допуњавање и усклађивање, што има позитивене 
ефекте на интензификацију и ефикасност образовно-васпитног проце-
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са као целине. Кроз процес међусобно повезане и интегрисане наставе 
стечена знања добијају особине системности и трајности, различита 
умења доприносе комплексној примени датих знања и њиховој синте-
зи, као и трансферу идеја и метода из једне науке у другу, појачава се 
усмереност на спознајна интересовања ученика, постиже се свестрани 
развој личности. 

Према томе, данас нема потребе да непрекидно доказујемо важ-
ност међупредметних веза у савременој школској настави, јер оне 
суштински упућују на педагошку законитост да се знањима трајније 
овлада у процесу генерализације спознајне делатности. Ипак, један од 
проблема савремене наставе је недостатак вештина ученика да преносе 
знања и навике из једне предметне области у другу. Стога је сасвим до-
бар начин да се тај проблем реши, или макар ублажи, комплексан при-
ступ настави свих школских предмета, а самим тим и страног језика 
још у основној школи, укључујући практичну реализацију међупред-
метне корелације наставних садржаја. Наравно, у том процесу кључна 
је улога наставника. Он, поред осталог, мора добро да познаје психо-
лошку климу ученичког колектива у одељењу, њихове узрасне специ-
фичности и могућности, што ће му помоћи да одлучи уз помоћ којих 
наставних метода, поступка и облика организације рада може да реа-
лизује међупредметне везе, да обједини наставни материјал и изгради 
један логички низ чињеница и података на којима се заснивају знања. 
Психолошка истраживања сведоче о томе да се при правилној и си-
стематичној организацији наставе на међупредметној основи повећава 
квалитет и трајност усвојених знања и умења. Као што смо већ виде-
ли, таква усмереност организације наставе доприноси развитку вишег 
нивоа спознајних способности, самоучења и интересовања и ученика, 
при чему се формира интегративно мишљење и вештине да се свестра-
но и целовитије схватају и оцењују посматрани процеси и појаве. 

У закључку желимо да још једанпут истакнемо колико је важан 
избор модела организације рада на часу страног језика. Бројна истра-
живања су доказала да униформисана настава, која је иста за све, не-
довољно стимулативна за напредовање ученика. Осим тога, увек су 
могуће и дидактички оправдане варијације и прилагођавања јер имају 
веома широк распон и избор више комбинација и специфичних поје-
диности. Сагласно овом приступу, ученици једног одељења могу се, 
на пример, поделити у мање групе или парове, што им омогућава да 
се активније укључе у рад на решавању постављених задатака у ми-
кроокружењу које је увек повољно и подстицајно. Такође, и оријента-
ција на индивидуализацију наставног процеса је неопходна, јер управо 
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она омогућава да се начин рада на часу прилагоди карактеристикама 
и специфичностима ученика (разлике у њиховим способностима, ин-
тересовањима, стиловима учења, тешкоћама у учењу итд.), које су од 
значаја за образовни процес и његове резултате. 

На основу претходних разматрања верујемо да је потпуно јасно 
да наставу страног језика карактерише разгранат интердисциплинарни 
приступ. Повезивање страног језика с другим наставним предметима 
није само методички неопходно и оправдано, већ је то природна и ло-
гична дидактичка активност, пошто је саставни део свеукупних настав-
них садржаја, у систему је интегративних знања која представљају ос-
нову у формирању и развоју општих, специфичних и комуникативних 
компетенција ученика. 
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ИЗВОДИ ИЗ РЕЦЕНЗИЈА КЊИГЕ

Тема којом се аутор бави је веома актуелна: данас се издвајају и 
дефинишу међупредметне компетенције (компетенција за целоживот-
но учење, сарадња, дигитална писменост) (...) Говорећи о међупред-
метним везама, аутор вешто повезује наставне предмете са страним је-
зиком, прво, на теоријском нивоу (у првом делу), док у другом делу све 
ово бива илустровано на корпусу актуелних уџбеника руског језика за 
основну и средњу школу (с коментарима и препорукама наставницима 
руског језика за даљи рад) (...) И заиста, богати илустративни материјал 
је надграђен бројним идејама, вежбама, пројектима који продубљују и 
међупредметну корелацију и активирају ученика и стављају га у цен-
тар наставног процеса (...) 

Књига ће бити и корисна и неопходна пре свега наставницима 
практичарима који страни језик, а нарочито руски језик, предају у шко-
лама, али и свима онима који се методиком наставе страних језика баве 
практично и теоријски, студентима страних језика, предавачима на фа-
култетима на којима се уче страни језици.  

 Доц. др Јелена Гинић

(...) Овај дидактичко-методички приручник требало би да послу-
жи у организовању корелације наставних садржаја. Први део рада бави 
се теоријским питањима, и на тај начин наставнику се пружа могућ-
ност да се у потпуности упозна са конкретним проблемима и питањима 
међупредметних веза. У другом делу рада аутор даје конкретне при-
мере међуптредменте корелације на основу актуелних уџбеника ру-
ског језика за основну школу и гимназију. Приручник нуди различите, 
креативне и изузетно употребљиве начине повезивања наставе руског 
језика и других предмета. 

Имајући у виду све наведено, са посебним задовољством препо-
ручујем Славистичком друштву Србије овај рукопис и исти предлажем 
за објављивање (...), да се овај изузетно користан дидактичко-методич-
ки приручник уручи свим учесницима наредног стручног семинара 
Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: 
годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика.

 Доц. др Лука Меденица
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ

Др Вучина Раичевић је редовни професор (у пензији) Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. На овом факултету предавао је пред-
мете: Методика наставе руског језика (на основним и мастер студија-
ма), Општа методика наставе страних (словенских) језика (на мастер 
студијама), Методологија истраживања у методици наставе страних 
језика (на докторским студијама). Научна интересовања професора Раи-
чевића крећу се у широкој и сложеној области методике наставе руског 
језика и опште методике наставе страних језика, али и различитих других 
питања лингвистичке русистике, лингводидактике и методологије истра-
живања у настави страних језика. Његове најобимније публикације су 
монографије: Лексика и семантизација: тематска условљеност лексике 
и њена семантизација у настави руског језика (2006), Општа методика 
наставе словенских језика у инословенској средини (2007), Методологија 
истраживања у методици наставе страних језика (2009), лексико-
графско дело  Речник лингводидактичке терминологије (2011), Мотива
ција и кре ативност у настави страних језика (2012) и књига изабраних 
радо ва Русистичка лингводидактика: теорија и пракса (2017). Поред 
тога, аутор је и два универзитетска уџбеника Руски језик за пословне 
људе у области спољне трговине и туризма – пословна и свакодневна 
комуникација (2005), Прилози методици наставе руског језика: од 
теорије ка пракси (2006). Објавио је, као коаутор, и четири актуелна 
средњошколска уџбеника: за I, II, III и IV разред гимназије и 
угоститељско-туристичке школе (сва четири имала су више издања, 
чији је издавач Завод за уџбенике у Београду). Проф. Раичевић је, 
такође, коаутор универзитетског приручника Практикум из методике 
наставе руског језика (2011), као и Подсетника за наставнике страних 
језика: приручника за наставнике (2017).   

Више година био је ангажован као сарадник Завода за унапређи-
вање образовања и васпитања Србије на пројектима за израду исхода 
за средњу стручну школу и гимназију и упутстава за њихово праћење. 
У истом Заводу био је члан предметне комисије у припреми предло-
га за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставни-
ка, васпитача, стручних сарадника и директора за школске 2018/2019, 
2019/2020. и 2020/2021. годину. 

Поред тога, како раније, тако и данас професор Раичевић је анга-
жован у раду Славистичког друштва Србије. Раније је био и коаутор 
програма: Зимска школа: семинар за стручно усавршавање професора 
руског језика, који је 2008. године прихваћен од стране републичког За-
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вода за унапређивање образовања и васпитања. На годишњој Скупшти-
ни Славистичког друштва Србије, јануара 2017. изабран је за председ-
ника Славистичког друштва (на мандатни период од две године). На 
Изборној Скупштини Славистичког друштва Србије, фебруара 2019. 
поново је изабран је за председника Славистичког друштва (на мандат-
ни период од две године). 

За свој педагошки и научни рад добитник је неколико награда, 
међу којима је Повеља «Радован Кошутић» (2019), за животно дело, 
односно за укупан научни допринос развоју славистике.
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