
Припрема за угледни час 

 
Школа: Основна школа „Др Драган Херцог“ 

Ученица: А. Ч. 

Разред: VI (кућна настава) 

Предмет: Енглески језик 

Наставна јединица: What is the difference between Santa Claus and Ded Moroz? 

Тип часа: Обрада 

Датум: 16. јануар 2018.  

Носилац часа: Огњен Ешпек 

Асистент: Маја Стјепановић 

 

Напомена: 

Час се реализује уживо путем Скајп видео позива. Наставник енглеског језика није физички присутан 

у просторији у којој се налазе ученица и наставница руског језика.  

Увод:  

Презентујемо ученици циљеве и задатке часа: обнављање знања о придевима, уочавање разлика у 

употреби придева у руском, енглеском и српском језику, усвајање знања о обичајима и традицијама 

народа чији се језици изучавају, развијање толеранције, оспособљавање ученика за употребу 

информатичко-комуникационих технологија у учењу и оспособљавање ученика за самостално 

истраживање и сврсисходно учење. 

 



Главни део: 

Ученица и оба наставника посматрају презентацију у PowerPoint програму.  

Презентујем основне карактеристике придева у енглеском језику, као и поделу на описне и 

присвојне придеве. Презентујем ситуацију у којој именице добијају функцију придева, а затим 

објашњавам категорију предикативних придева. Наводим конкретне примере на енглеском 

језику, како би ученици ова тема била што јаснија. 

Наставница руског језика наводи основне карактеристике придева у руском језику, као и 

њихову поделу.  

Презентујемо ученици табелу која јасно приказује сличности и различитости међу придевима 

у српском, руском и енглеском језику.  

Започињемо главну тему часа – разлику између Деда Мраза у Русији и у земљама енглеског 

говорног подручја, првенствено у Великој Британији и САД.  

Кроз слајдове са одговарајућим сликама и текстом, презентујем ученици следеће информације 

и теме:  

-Деда Мраз се у Русији зове Дед Мороз и доноси поклоне за Нову годину, а у Британији и 

САД се зове Санта Клаус (Santa Claus) и доноси поклоне за Божић;  

-два текста на енглеском језику која подробније описују Дед Мороза и Санта Клауса. Ученица 

чита ова два текста, преводи их (по потреби уз помоћ наставника) и у своју свеску записује 

придеве који су заступљени у оба текста; 

-разлике међу капама које носе Дед Мороз и Санта Клаус; 

-карактеристике њихове браде; 

-разлике у штаповима које држе; 

-разлике у одећи и обући коју носе на себи; 

-Дед Мороз не носи наочаре, а Санта Клаус их носи; 

-разлике у њиховим превозним средствима; 

-ко су њихови помоћници; 

  



 

Ученица у своју свеску записује придеве који се појављују у кратким 

текстовима који прате поменуте теме са слајдова.  

Сваку од поменутих тема поред текста на енглеском језику прати и текст на 

руском језику. Ученици се наизменично презентују текстови о истој теми 

на енглеском и руском језику. Ученица чита ове текстове и преводи их на 

српски језик, уз помоћ наставника по потреби.   

 

Завршни део: 

 
Ученица треба да оцени свој рад на часу тако што ће изабрати једну од три 

понуђене опције које описују у којој мери јој је час био јасан и користан. 

Ученици дајем домаћи задатак, који је у прилогу овог документа. 
















