
СЛУШАЊЕ 

 

Основни ниво 

 
Слушај питања и одговори. 

1. Како се зовеш? 
2. Одакле долазиш? 

3. Која је твоја омиљена боја? 

4. Шта највише волиш да радиш? 
5. Када полази аутобус? 

 

 

Средњи ниво 

 

 
Пажљиво слушај текст и одговори на питања. 

 „Ћао, ја сам Тифани. Идем у трећи разред гимназије. Имам дугачке нокте. Увек носим мини 

сукњицу и розе бундицу, која је бај д веј права, није фејк. Кошта Бога оца, али мени моји све 
купују. Ја никада не стижем на време у школу јер ми само стављање пудера одузима више од 

пола сата. Сви професори ме толеришу јер су ми мама и тата доктори и то сви знају. И баш сви 

желе да се друже са мном, и нема везе што немам појма ко је написао „Теорију моћи“. Имам 
моћ…“ 

1. Тифани иде у: 

А) први разред гимназије 
Б) трећи разред гимназије 

В) не иде у школу 

 
2. Тифани увек носи: 

А) скафандер 

Б) мини сукњицу и розе бундицу 
В) пет килограма пудера  

 

3. Она увек: 

А) стиже у школу много раније јер је вредна 
Б) долази тачно на време 

В) касни јер јој стављање пудера одузима много времена 

 
4. Њени родитељи су: 

А) професори 

Б) доктори 

В) ученици 

       5. Она:   

             А) је написала „Теорију моћи“ 
             Б) нема моћ 

             В) има моћ  

 

 

 



Напредни ниво 
 

Пажљиво слушај текст и заокружи тачан одговор: 

 
Кратка историја музике 

 

Музика постоји од најранијих периода у историји човечанства. Најпре је постојала 

само у вокалном облику, да би касније настајали инструменти који су имитирали звуке 

из природе. Песме су често биле повезане са верским ритуалима, што се наставило и 

кроз средњи век јер је црква увидела велику манипулативну моћ музике. Највећи 

утицај на музику тог времена имали су монаси, све док ренесанса није створила 

композиторе као што је Орландо ди Ласо. Уметност је цветала захваљујући 

финансијској помоћи богатих. Након ренесансе која је пољуљала ауторитет цркве, са 

бароком се јавила потреба да да црква покаже да је и даље моћна. То је са једне стране 

постизала инквизицијом, а са друге китњастим изгледом својих институција и пуноћом 

звука Баха и Хендла. Световни музичари компоновали су опере, а духовни 

ораторијуме. Све то је омогућило идеалне оквире за настанак класицизма. Моцарт, 

Бетовен и Хајдн оживели су дух старих времена и музичке облике као што су соната, 

симфонија и гудачки квартет. Крајем 18. века музика се коначно спушта са дворова у 

народ и отварају се музичке школе. Наступа епоха романтизма чији су  најистакнутији 

представници Шуберт, Шопен, Шуман, Менделсон, Берлиоз и Брамс, а касније 

виртуози Паганини и Лист, па Вагнер, Штраус, Малер и Верди. Средином 19. века 

настају националне школе у Европи, а крајем века се јавља импресионизам у музици, 

по узору на сликарство, са виртуозима попут Дебисија и Равела. Време озбиљне музике 

завршава се авангардом 20. века, периодом који обележавају имена попут 

Шостаковича и Бритна. 

 

1. Први инструменти су имитирали звукове из: 

 

А) села                              Б) природе                                     В) рата 

      2. У средњем веку су највећи утицај на музику имали: 
               

             А) композитори                Б) монаси                                       В) богати 

 

3. Музичке облике као што су соната, симфонија и гудачки квартет оживели су: 

 

А) Бах и Хендл 

Б) Штраус, Малер и Верди 

В) Моцарт, Бетовен и Хајдн 

 

4. Шопен, Шуман и Менделсон припадају епохи: 

          А) ренесансе                      Б) класицизма                      В) романтизма 

      5. Националне школе у Европи настају у: 

             

          А) крајем 18. века             Б) средином 19. века           В) почетком 20. века 

 



ЧИТАЊЕ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 

Избаци уљеза 

 
1.    зец                                       купус                   шаргарепа                  зелена салата           

 

2.     око                                     наочаре                нос                                     уста 

 

3.     капа                                   шал                       чизме                             рукавице 

4.     слон                                   коза                      жирафа                              тигар 

5.    продавац                            комшија               пекар                                месар 

6.   јагоде                                  пита                     сарма                             мусака              

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

 

               НЕСТАО ПАС! 

 

 
                    одазива се на име 

 

                   КЈАРА 

 
Помозите нам да пронађемо нашег 

пса. Женка златног  ретривера стара 3 

године нестала је 5. маја у близини  

Студентског трга  у   Београду  

око 8 сати увече. 

 

НАЛАЗАЧУ СЛЕДИ НАГРАДА 

                       200 е 
 

063/XXX-XXX 
 

Погледај оглас, па одговори на питања. 

1. Власник пса: 

А) поклања 

Б)  продаје 

В) тражи 

 

2. Колико пас има година? 

А) 3 

Б) 5 

В) 8 

 

3. Које је расе пас? 

_____________________________ 

 

4. Како се пас зове? 

_____________________________ 

 



НАПРЕДНИ НИВО 

 

Повежи линијама речи из леве колоне са одговарајућим речима из десне колоне и 

добићеш реченице. 

 

Своје највеће тајне чувам                                             пред спавање. 

Са баком  често                                                              испод стола. 

Са мамом обично причам                                            о важним стварима. 

Тата понекад игра                                                        правим веома укусне колаче. 

Лопта се откотрљала                                                    фудбал са мном и са братом. 

Синоћ смо поново слушали бајке                                у дневнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИСАЊЕ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 

 
Попуни образац захтева за пријем у држављанство Републике Србије. 

 

 
 

 

 



СРЕДЊИ НИВО 

 
Ускоро ти је рођендан. Желиш да позовеш другаре из одељења да тог дана после 

школе остану у учионици како би их послужио колачима и соком. Напиши позивницу. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

 
Желиш да конкуришеш за учешће у летњем језичком кампу. Треба да напишеш кратак 

текст о себи у ком ћеш образложити због чега баш тебе треба да изаберу. Текст треба 

да пошаљеш мејлом, водећи рачуна о правилима формалне комуникације. Контакт 

особа је Петар Петровић, petar.petrovic@gmail.com. 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

mailto:petar.petrovic@gmail.com


ГОВОР 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 
Реци шта видиш на слици. 

 

Шта је приказано на 

слици? 

 

Које боје је кухиња? 

 

Шта се налази на столу? 

 

Где је подметач? 

 

Које боје је су тањири? 

 

Где се налази кухињска 

крпа? 

 

Шта се налази поред 

стола? 

 

Где је шерпа и које је боје? 

 

 

СРЕДЊИ НИВО 

 

 
Погледај слику и испричај причу. 

 

Снешко Белић, правити, деца, метла, 

шерпа, трчати, досетити се… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРЕДНИ НИВО 

 
Одговори на питања према датом моделу. 

 

Шта је овца? Овца је домаћа животиња која даје млеко и вуну. 

Ко је Никола Тесла? Никола Tесла је чувени научник заслужан за бројне изуме. 

 

Ко је Лејди Гага? Ко је Волфганг Амадеус Моцарт? 

Шта је мачка? Ко је Марк Цукерберг? 

Шта је шибица Ко је Анђелина Џоли? 

Шта је спајалица? Шта је перница? 

Ко је Рембрант? Шта је труба? 

Ко је Зинедин Зидан? Шта је огледало? 

Шта је Земун? Шта је Пољска? 

Шта је патлиџан? Ко је Салман Ружди? 

 

 

 


