ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Настава ће се одржавати сваке среде од 9.00 до 11.35 онлајн путем следећег линка:
Topic: IZBORNI 5_Integrisane jezičke veštine 1_nastavnik Ivana ĆM
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09
Meeting ID: 754 9341 7800
Passcode: 2vPfjS

План рада за сваки час појединачно, дат је у наставку документа.

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 1.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Fashion matters

Назив наставне јединице: Уводни час
Исходи часа: По завршетку часа студент ће моћи да:
• Планира своје учење и предиспитне обавезе на основу презентованог плана рада за овај семестар.
• Адекватно се припреми за испит из датог предмета на основу презентованог наставног програма и плана рада
за овај семестар.
• Врши компарацију придева.
• Правилно користи фразалне глаголе stand out, put together, dress up, save up, cut down, go out, slip on, keep up with
sth, take back.
• Познаје значење речи из области моде и облачења у усменом и писаном облику.
Активности Упознавање студената са циљевим и исходима предмета, правима и обавезама студената, начинима рада, бодовањем
наставника/сарадника и активности, предиспитним обавезама, начином полагања испита и сл;
студената (предавања): ZOOM: Video Conference https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 8. до 13. стране.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 8-13.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 2.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Only for nerds?

Назив наставне јединице: Computer games; the Internet
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
• Брзим прегледом текста уочи главне појединости.
• Исправно користи сложенице у писаној и усменој форми.
• Исправно употребљава глаголска времена у презенту.
• Исправно и тачно користи потврдне и одричне облике придева и прилога.
Активности Читање текстова уз помоћ техника skimming и scanning. Излагање наставника уз помоћ ПП презентације. Самостални
наставника/сарадника и рад студената на језичким вежбама.
студената (предавања): Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 14. до 19. стране.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 14-19.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 3.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Going places

Назив наставне јединице: Travel
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Исправно изговара и акцентује речи поменуте у наставној јединици.
•
Исправно користи изразе са глаголом do у писаној и усменој форми.
•
Исправно употребљава модалне глаголе must, have to, should, ought to, need, can, could, may у потврдном и
одричном облику.
•
Исправно користи прилоге и предлоге за место.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера и демонстрација
наставника/сарадника и акцентовања вокабулара који се помиње у наставној јединици. Студенти увежбавају изговор и решавају језичке вежбе.
студената (предавања): ZOOM: Video Conference

https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 20. до 25. стране.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 20-25.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 4.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Our four-legged friends

Назив наставне јединице: Animals; Pets.
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Matching).
•
Исправно користи изразе са as и like у писаној и усменој форми.
•
Исправно употребљава сложене придеве.
•
Исправно и тачно користи изразе са time (to spend time, to kill time, to take time off, in time, on time etc.)
•
Писање писма уз употребу формалних језичких израза.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера и демонстрација решавања
наставника/сарадника и задатака из области разумевања прочитаног. Студенти решавају језичке вежбе и пишу писмо користећи формални
студената (предавања): енглески језик.

Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми као и евалуација написаног писма.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 26. до 31. стране. Писање писма.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 26-31.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 5.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Fear and loathing

Назив наставне јединице: Narration: Frightening experiences
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања аудио материјала (Listening).
•
Исправно користи неправилне глаголе.
•
Исправно употребљава глаголска времена у перфекту.
•
Исправно и тачно користи изразе који описују различите страхове (fear, a bit uneasy, anxious, nervous, on edge,
scared stiff, terrified, petrified, spooky etc.)
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Слушање аудио садржаја и решавање задатака.
наставника/сарадника и Студенти увежбавају изговор и решавају језичке вежбе.
студената (предавања): ZOOM: Video Conference

https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09

Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:

Задатак за Језичке вежбе од 32. до 37. стране. Слушање аудио материјала.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 32-37.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 6.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: What if?

Назив наставне јединице: Winning prizes
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Reading).
•
Допуни празнине у реченицама речима које недостају.
•
Примени правила употребе глаголских времена код условних реченица (Conditional sentences).
•
Исправно и тачно користи изразе са in (in case, in fact, in control, in time, take sth. in, have it in for etc.)
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера и демонстрација
наставника/сарадника и акцентовања вокабулара који се помиње у наставној јединици. Студенти читају текст и решавају језичке вежбе
студената (предавања): разумевања прочитаног као и граматичке вежбе за проверу знања правила писања и усменог излагања условних
реченица.

Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 38. до 45. стране. Студенти читају текст и решавају језичке вежбе разумевања прочитаног.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 38-45.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 7.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Колоквијум

Назив наставне јединице:
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
• На основу прегледаног, коригованог и оцењеног теста утврди које су то слабије а које јаче страног његовог
језичког знања тестираног у том тренутку.
• На основу свог резултата анализира своје грешке и испланира даљи рад и учење.
Активности Лично присуство у мањим групама
наставника/сарадника и
студената (предавања):
Активности Студенти раде тест у писаној форми а акценат је на провери језичког знања које је утврђено на претходним часовима.
наставника/сарадника и Наставник даје упутства за израду теста и врши евалуацију и оцењивање истог.
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа
студената:
Задатак за Студенти решавају тест индивидуално.
самостални/групни рад
студената:
Литература:
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 8.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Life’s too short

Назив наставне јединице: Sport
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Разуме речи и изразе који су из области спорта у писаној и усменој форми.
•
Исправно употребљава безличне глаголске облике герунд и инфинитив.
•
Тачно користи упитно-одрични облик реченице.
•
Разликује облике речи из одређене породице речи.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Слушање аудио садржаја и решавање задатака.
наставника/сарадника и Студенти увежбавају изговор и решавају језичке вежбе (Multiple choice cloze).
студената (предавања): ZOOM: Video Conference

https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09

Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми.
студената:

Задатак за Дискусија у мањим групама на тему Спорт. Индивидуални рад на језичким задацима у уџбенику.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 46-51.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 9.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Downshifting

Назив наставне јединице: Modern lifestyles
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Reading).
•
Напише есеј на задату почетну или завршну реченицу.
•
Примен правила употребе модалних глагола used to и would.
•
Исправно и тачно користи фразалне глаголе и изразе са get (get by without, get away from, get on well with, get
through, get over etc.)
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера изразa са get . Студенти
наставника/сарадника и читају текст и решавају језичке вежбе разумевања прочитаног као и граматичке вежбе за проверу знања правила
студената (предавања): писања и усменог излагања условних реченица.
Припрема усменог дела испита и вежбе аргументовања и описивања садржаја приказаног на фотографији, слици.

Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми. Евалуација и корекција есеја.
студената:
Задатак за Рад у пару за потребе вежбања аргументације и описивања садржаја приказаног на фотографији, слици, страна 52.
самостални/групни рад Индивидуални рад на језичким задацима у уџбенику. Писање есеја.
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 52-57.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 10.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: The hard sell

Назив наставне јединице: Advertising
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања аудио материјала (Listening).
•
Исправно користи модалне глаголе (could, might, may, must, can, cannot, could have, might have, may have).
•
Разуме редослед описних придева.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Слушање аудио садржаја и решавање задатака.
наставника/сарадника и Студенти увежбавају изговор (Sentence stress) и решавају језичке вежбе.
студената (предавања): ZOOM: Video Conference https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми као и акцентовање реченичних делова.
студената:
Задатак за Задатак на страни 62 и 63. (Error correction task).
самостални/групни рад Упутства и задаци за праксу (посматрање рада наставника енглеског језика).
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 58-63.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 11.
Број часова предавања/вежби:
Назив теме: Пракса
Назив наставне јединице:
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
• Анализира одређену педагошку ситуацију на посматраном часу енглеског језика.
• Евалуира одређену педагошку ситуацију на посматраном часу енглеског језика.
Активности
наставника/сарадника и
студената (предавања):
Активности
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа
студената:
Задатак за Индивидуално посматрање педагошке ситуације на часовима енглеског језика.
самостални/групни рад
студената:
Литература:
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 12.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: The final frontier

Назив наставне јединице: Like mother, like daughter
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Reading) и слушања (Listening).
•
Напише чланак уз поштовање правила писања која се тичу истог (Articles).
•
Примени правила употребе глаголских времена у футуру (Future tenses).
•
Исправно и тачно користи фразалне глаголе и изразе са at (at first, at the same time, at last etc.).
•
Опише личност користећи описне придеве (Describing personality).
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера изразa са at . Студенти
наставника/сарадника и читају текст и решавају језичке вежбе разумевања прочитаног као и граматичке вежбе за проверу знања правила
студената (предавања): употребе глаголских времена у футуру и изразa са at.

Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми. Евалуација и корекција написаних чланака.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 64. до 75. стране.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 64-75.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 13.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: A great idea

Назив наставне јединице: Education for life
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Reading) и слушања (Listening).
•
Писање пријава (Applications) и извештаја (Reports).
•
Примени правила употребе пасива (The Passive).
•
Исправно и тачно користи изразе са make (make a start, make a profit, make use of, make a success of etc.).
•
Примени правила управног и неуправног говора у писаној и усменој форми.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера изразa са make . Студенти
наставника/сарадника и читају текст и решавају језичке вежбе разумевања прочитаног као и граматичке вежбе за проверу знања правила
студената (предавања): писања и усменог излагања пасива и не/управног говора.
Писање пријава и извештаја.
ZOOM: Video Conference

https://us04web.zoom.us/j/75493417800?pwd=WG1EQVBSTU9OY3pvZldUbmtEdlArUT09

Активности
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми. Евалуација и корекција написаних извештаја и пријава.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 76. до 89. стране.
самостални/групни рад
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 76-89.
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 14.
Број часова предавања/вежби:
Назив теме: Пракса
Назив наставне јединице:
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Анализира одређену педагошку ситуацију на посматраном часу енглеског језика.
•
Евалуира одређену педагошку ситуацију на посматраном часу енглеског језика.
Активности
наставника/сарадника и
студената (предавања):
Активности
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа
студената:
Задатак за Индивидуално посматрање педагошке ситуације на часовима енглеског језика.
самостални/групни рад
студената:
Литература:
Коментари:

ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
Студијски програм(и): ОАС Учитељ
Назив предмета: Интегрисане језичке вештине 1 (позиција: Изборни 5)

Број ЕСПБ: 5

Наставник/сарадник: Ивана Р. Ћирковић-Миладиновић

Семестар: јесењи

Број недеље: 15.

Број часова предавања/вежби:
2+0
Назив теме: Career moves

Назив наставне јединице: Too many people
Исходи часа: По завршетку часа студент ће бити у стању да:
•
Решава задатке из области разумевања прочитаног (Reading) и слушања (Listening).
•
Писање пријава (Applications).
•
Примени правила употребе глаголских времена за описивање прошлости (Perfect tenses).
•
Исправно и тачно користи бројиве и небројиве именице.
Активности Излагање наставника и презентација поменутог садржаја из граматике. Навођење примера глаголских времена за
наставника/сарадника и описивање прошлости (Perfect tenses). Студенти читају текст и решавају језичке вежбе разумевања прочитаног као и
студената (предавања): граматичке вежбе за проверу знања правила писања и усменог излагања бројивих и небројивих именица.
Писање пријава.
Припрема за завршни испит.

Students’ individual work (IW)
Google Classroom
Активности /
наставника/сарадника и
студената (вежбе):
Вредновање постигнућа Провера тачности језичких вежби у усменој и писаној форми. Евалуација и корекција написаних извештаја.
студената:
Задатак за Језичке вежбе од 90. до 101. стране.
самостални/групни рад Припрема за завршни испит.
студената:
Литература: Capel, A. & Sharp, W. (2004): Objective First Certificate. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 90-101.
Коментари:

