Давайте поговорим!

Добро пожаловать
в мир русского языка
Диалог је уџбеник намењен ученицима који
почињу да уче руски језик у 5. разреду основне
школе. Одликују га јасно структурирани модули
у којима се различитим врстама активности
и вежбања доследно развијају све језичке
вештине, са нагласком на развој комуникације.

Атрактиван
5. разред

Прегледна структура и јасне инструкције, преведене
на српски језик, олакшаће ученицима да користе
уџбеник, а савремене илустрације и фотографије
привући ће њихову пажњу и учинити учење
занимљивим.

Комуникативан

6. разред

Уџбеник је усмерен на развој говорне вештине.
Разноврсним говорним вежбама ученици се уводе у
свет свакодневне комуникације на руском језику, а
њихове језичке вештине и социјалне компетенције
даље се надограђују различитим активностима и
задацима.

Мотивишући
Јасно дефинисани исходи учења на почетку
сваког модула и портфолио за праћење напретка
омогућиће ученицима да стекну осећај постигнућа.
Савети за учење, речник, прегледан приказ
граматике и листе речи помоћи ће им да лакше
усвоје и систематизују нова знања.
7. i 8 разред

Флексибилан
Садржаје уџбеника можете лако прилагодити
индивидуалним потребама ученика и тако их
мотивисати да уче и напредују.

Представљамо вам уџбеник

Диалог

Диалог… для занятых учителей
Радите у одељењима са много ђака и сигурни смо да вам је
време веома драгоцено. Наставни пакет је креиран тако да вам
максимално уштеди време за припрему и реализацију наставе.
Погледајте странице 4 и 5 да сазнате више о подршци коју Диалог
пружа наставнику. >>>

Диалог... мотивировать и привлекатьучеников
Мотивација је кључ за успешно учење, али мотивисати тинејџере
који се први пут сусрећу са руским језиком није лак задатак. Теме
и садржаји уџбеника креирани су тако да одговоре овом изазову
на најбољи начин.
Погледајте странице 6–9 да видите како Диалог може да
мотивише ваше ученике. >>>

Диалог... с точки зрения вашего коллеги
Искуства задовољних колега најбоља су препорука сваког
уџбеника. Погледајте шта су ваше колеге рекле о уџбенику
Диалог.
На страници 10 прочитајте препоруке ваших колега. >>>

За више информација посетите www.datadidakta.rs
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Плю́щенко
зумевање текста, а и У га могу самостално протумачити
► Клизач. Рођен је 03.11.1982. године у граду Солнечни
уз помоћ листе речи.
(Со́лнечный), регија Хабаровск (Хаба́ровский край).
За систематизацију лексике понуђено је да се
хроничне болести
1985. године
преселио се у
разврстава по следећим критеријумима: хоби
/
Приручник заЗбог
наставника
садржи
упутства
Волгоград (Волгогра́д). Са 5 година је започео
активности / врсте спорта. Тб1 / Тб2 омогућавају да се
и идеје за реализацију
наставе,
опционе
каријеру у уметничком
клизању.
Прво такмичење је
лакше изврши поређење.
већ после савета,
три месеца приказаних
тренирања (5. место од 15
активности иимао
мноштво
учесника). Од 1993. године тренира са Алексејем
Тб1
на јасан и систематичан
начин
ће
вам
Мишиним (Алексе́
й Никола́који
евич Ми́
шин)
у Санкт
интересовања
Уводна страна
Петербургу.
До
овог
времена
већ
је
овладао
омогућити лако кретање кроз садржаје и свим
Лара
Мила
троструким скоковима. Сања о томе да отвори свој
Помоћу ове стране У упоређују своја интересовања у
Рад на језичком материјалу –питања уводне стране
уштедети време
припрему
и реализацију
играть в волейбол
собирать постеры
центарза
за уметничко
клизање
у Волгограду. Завршио
слободно време са интересовањима руске деце.
уџ. 1 À грађанско васпитање, информатика
је
студије
за
тренера
на
Академији
за фискултуру и
Притом се констатују заједничке црте и разлике.
У разговорају о својим интересовањима у слободнокататься
време. на коньках
наставе.
кататься на коньках
спорт у Санкт Петербургу. Воли мотоциклизам,
Активности у слободно време младих у Русији
Заједно могу да израде ранг–листу активности у слободно
(фигурное катание)
► као и у Србији, млади људи се разликују од осталих
време. За то су понуђене методе анкете и интервјуа.
ангажује се политички у партији Справедли`вая
генерација по спољашњем изгледу, по језику,
Фотографије/чланци из новина/рекламе о понудифутбол
Росси`я. Имао је 2008. године заједнички наступ са
понашању и интересовањима. Многи се селе у
активности... поткрепљују и оживљавају разговор.
поп-певачем
на такмичењу
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► Клизач. Рођен је 03.11.1982. године у граду Солнечни
уз помоћ листе речи.
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ходить
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послужи
увод
у лекцију.
Требало
неправильно
футбол
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забаватенис,
клизање.
Плес
је и бициклизам.
пливање,
скијање
склоности. Н би требало да пружи додатне
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► баскет (стритбол)
визуализују интересовања одељења. Занимљиво је и
петь под караоке
неким другим земљама Европе.
(чем?).По какому виду спорта сегoдня
активности у слободно време; укључити и понудеиграть
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в
волейбол
J
папа
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смотреть?
Савети за језичке особености.
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у
► дружење у природи уз гитару
поређење са
понудом
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РС в.4: У би требало да образложе свој избор решења
нуде
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Затим У пишу
своје име изашкола
сваке у
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накојом
интернету).
Упућивање на изузетке ► посету музеју
Нацртај
одговарајући
симбол: J или L
кататься
на
коньках
J
J
► баскет (стритбол)
и адекватно постављено питање може да сугерише
визуализују интересовања одељења. Занимљиво је и

Уз вежбања

4A
4Б

Диалог….
для занятых
учителей

► читање
или промене које је важно
► дружење у природи уз гитару
► брејкденсери (танцо`ры брейкда`нса)
► посету музејупредстављају
нагласити ученицима
► читање
своје умеће на јавним местима.

поређење са понудом слободних активности школа у

ПодстицајиРусији
за рад
на садржају
фигурное катание
(истражити
на интернету).
Пошто је тежиште вежби међусобно поређење
► брејкденсери (танцо`ры брейкда`нса) представљају
Подстицаји за рад на садржају
футбол
► возачи сноуборда (сноуборди`сты)
интересовања
и активности у слободно време младих
у
своје умеће на јавним местима.
Пошто је тежиште вежби међусобно поређење
► фанови на концерту Металике
(Мета`ллика)-у
Санкт
Србији и Русији,
користити
лична
сазнања
и пре
свега
► возачи сноуборда (сноуборди`сты)
интересовања
и активности
у слободно
време
младих
у
гулять
по городу
► фанови на концерту Металике (Мета`ллика)-у
Санкт
Србији
Русији, користити
лична
и пре свега
Петерсбургу (са сликом улазнице).
статистику,
коју јеи најупутније
наћи
насазнања
интернету,
ако
Петерсбургу (са сликом улазнице).
коју је најупутније наћи на интернету, ако
за то постојестатистику,
техничке
могућности.
ходить по магазинам
за то постоје техничке могућности.
Лекција А

4

встречаться с друзьями

Лекција А
уџ. 1

ходить в кино
– встречаться: повратни глагол (видети Г10), обратити

! Приликом увођења нове лексике требало би
на изговор
завршетка
[-тца];Г10), обратити
уџ. 1
– скренути
встречаться:пажњу
повратни
глагол
(видети
пажњу на следеће особености:
под караоке, под гитару: различита употребаслушать (новые компакт-)
! Приликом увођења нове лексике
требало би скренути
пажњу на–изговор
завршетка [-тца];
– стена` – сте´ны: промена акцента у множини;
(у српском се не употребљава предлог);осим
диски/музыку
пажњу на следеће особености:
– под
подпеть
гитару:
различита
употреба
– У већ знају кататься на роликах, на скейтборде,
на караоке,
израза
под караоке
у употреби
је и петь с/в
велосипеде,
зато указати на другачију рекцију(у
него
у
караоке;
– стена` – сте´ны: промена акцента
у множини;
српском
се не употребљава предлог);осим
танцевать
српском;
– мочь, уметь: приликом увођења би требало дати
– У већ знају кататься на роликах,
на скейтборде, на
израза петь
под караоке у употреби је и петь с/в
– гулять в + лок. и по + дат., скренути пажњу на
само основно значење; још нека значења ових
велосипеде, зато указати нарекцију;
другачију рекцију него у
караоке; модалних глагола се обрађује у уџ. в. 5;
петь под караоке
– ходить: и-конјугација са променом консонанта
у
– пойти
куда? упоредити
са поехать
у 1А – уџ. в.дати
8);
Извор: Приручник
српском; за
– мочь,
уметь:
приликом
увођења
би требало
основи;
пойти в/на + акуз. и пойти к кому + дат.
– гулять
в + лок.
само основно значење; још нека значења ових
наставника,
Диалог
2, и по + дат., скренути пажњу на
рекцију;
модалних глагола се обрађује у уџ. в. 5;
стране 58 и 59
58 променом консонанта у
– ходить: и-конјугација са
– пойти куда? упоредити са поехать у 1А – уџ. в. 8);
основи;
пойти в/на + акуз. и пойти к кому + дат.

Пратите напредак
58
ваших ученика!
На крају сваког модула у радној свесци налази се
тест за проверу знања – Проверь свои знания!

Проверь свои знания.
1 Подчеркни` соотве´тствующий глаго`л. | Подвуци одговарајући глагол.

Таня любит/собирает/сидит велоспорт. Сара и Олег часто убирают/
встречаются/умеют с друзьями. Лара ходит/катается/тренируется
по магазинам. Антон гуляет/танцует/занимается плаванием. Мы
путешествуем/ждём/умеем петь под караоке.

4

хобби

J

собирать постеры
играть
J в волейбол
L
кататься на коньках

J

J

футбол
J

J

фигурное катание
гулять по городу

J

J

ходить по магазинам
встречаться с друзьями
J
ходить в кино

J

слушать (новые компакт-)
диски/музыку
танцевать

J

петь под караоке

J

Лара

Мила

1. Чем ты занимаешься в свободное время?

4Г

4
4A
4Б

Додатне информације о теми
лекције уштедеће вам време за
припрему часа

4В
4Г

Предлози за систематизацију
пређеног градива

Јасно истакнута решења вежби
из радне свеске

правилан одговор.

уџ. в. 3 (РС в.1)
“ Чем вы интересуетесь? Что любят друзья? Чем он
J
Какой
любимый
вид спорта?
У преузимају улоге занимается?
девојчица
из твой
текста
и говоре
о Что
J
папа любит смотреть? По какому виду спорта сегoдня
слободном времену.
Од помоћи су им Тб1-2.
соревнования?
J
J
ДН: Ова вежба се може радити и без књиге.
J
уџ. в. 3 (РС в.1)
Интересантно
је даУ У
у причу
нетачне
преузимају
улогеубаце
девојчица
из текста иелементе,
говоре о
J
L
слободном времену. Од помоћи су им Тб1-2.
које онда
остали
треба
да
открију.
J
J
ДН: Ова вежба се може радити и без књиге.
Иста вежба
се може
реализовати
помоћу
визуалних
Интересантно
је да У у причу
убаце нетачне
елементе,
J
J
које онда остали треба да открију.
импулса
(фотографије,
реквизити,
илустрације)
на
J
J
Иста вежба се може реализовати помоћу визуалних
основу којихJУ закључују
којој активности
реч.
импулса о
(фотографије,
реквизити, је
илустрације)
на
основу којих У закључују о којој активности је реч.
У↑ би вежбу требали
да реализују у писаној форми.
J
У↑ би вежбу требали да реализују у писаној форми.

Понуђене опционе активности
пружиће вам флексибилност у
реализацији часа

уџ. в. 4 РП (РС в.2-3,5)
уџ. в. 4 РП (РС в.2-3,5)
J
Најпре се уводи лексика или путем ПЈ (мода, экскурсия)
Најпре се уводи лексика
или путем
ПЈлексике
(мода,
экскурсия)
или укључивањем
познате
(велоспорт:
J
– спорт;
поездка:(велоспорт:
поезд – ехать; походы:
или укључивањем велосипед
познате
лексике
ходить). У самостално откривају значење или се пак, то
велосипед – спорт; поездка:
поезд –Н-У.
ехать;
походы:
реализује у разговору
Глаголи
интересоваться и
ходить). У самостално откривају значење или се пак, то
реализује у разговору Н-У. Глаголи интересоваться и
59

Уштедите време за припрему часова!
Уз уџбеник Диалог на располагању су
вам годишњи, оперативни и дневни
планови за све нивое.

2 Отве´ть на вопро`сы. | Одговори на питања.

4В

59

Готови наставни
планови и дневне
припреме

2. Ты интересуешься фигурным катанием?
3. Ты умеешь петь под караоке?

Додатне материјале и наставне планове за уџбеник Диалог преузмите на www.datadidakta.rs

4. С кем ты встречаешься в свободное время?

4

3 Допо`лни предложе´ния. | Допуни реченице.

Это мой друг Константин. Он очень
(симпатичан) парень. У него

5
(леп) глаза. Его

Диалог…
мотивировать и
привлекать учеников
Јасно дефинисани исходи
учења на почетку сваког
модула и евалуација усвојеног
знања на крају лекције

4A

Занимљиве теме у уџбенику
заинтересоваће и мотивисати ваше
ученике, а мноштво комуникацијских
вежби о реалним животним ситуацијама
олакшаће им усвајање вокабулара и
осигурати бржи напредак у учењу.

Чем ты занима́ешься в свобо́дное вре́мя?
На этом уроке ты будешь учиться как:
спросить кого-нибудь что он делает в свободное время и рассказывать о том что ты
делаешь в свободное время
рассказывать об умениях и возможности/невозможности делать или сделать что-нибудь
договориться с кем-нибудь (о чём-то)
1 Прочитай диалог. | Прочитај дијалог.

П

4В

 ڂХочешь пойти к Борису?
 ڂКонечно, хочу!
Клёвая идея!
 ڂДоговорились!

ڂ
ڂ
ڂ

Извор: Диалог 2,
Уџбеник, странице 56 и 57

Помоги` перевести`.

6

-ат у 3. лицу множине.
болеть (болит, болят)
выучить
говорить
звонить
подарить

4В
4Б
1
4Б
3А

позвонить
получить
посмотреть
разрешить
смотреть

4А
1А
1А
3Б
1

1
3Б
2А
2А

стоить
стоять
учить
учиться

пятьдесят семь

57

➤➤И ови глаголи се мењају према II (и) конјугацији

Вечером мы можем посмотреть DVD.
Хочешь пойти к бабушке?
а, и, али
1мы можем пообедать у меня.
Сегодня

Обрати пажњу на промену сугласника у 1. лицу једнине.
ТД 1
Деклинација именица
сто тридцать

à

Ако се глагол завршава на сугласник мораш да обратиш пажњу на -у у 1. лицу једнине и

Михайло: Хајде да играмо кошарку у парку.

Зи́на:
К сожалению, не
баскетбол
кошарка
1 могу. У меня нет
в чём? Шта неко носи? Шта је
времени.
обукао? 1 Б
бассейн базен
1 А вечером мы можем пойти
а
на концерт в Парк культуры.
вагон вагон 1Руско-српски
А
бежевый беж 1 Б
август август 3 А
Михайло: Супер! То је одлична идеја!
ваза ваза 3 Базбучни речник
бейсбол
бејзбол
1
авиапассажир
авиону 1 В
П  ڂДавайпутник
пойдём вукино!
Зи́на:
Жду тебя в 7 часов на остановке автобуса
валентинка честитка за Дан
белый бео Парк
1 Бкульту́ры.
 ڂК сожалению,
я не могу. У меня3нет
автобиография
аутобиографија
А
заљубљених 3 В
берег;
мн. берега
обала 5 Б
времени.1
Михайло:
Договорено.
автобус аутобус
ванная купатило 1
Бери
ещё!
Узми!
1
автобусный аутобуски 5 А
варенье
слатко 1
(я)
беру
узимам,
узећу…
1
На
этом
уроке
ты
научился/научилась
как:
автобусный тур путовање
ваш ваш 1
библиотека
библиотека
1
спросить кого-нибудь
что он делает в свободное
сообщать информации
о хобби
аутобусом
5Б
веб-дизайнер веб-дизајнер 2 В
билет улазница, карта 1 А, 3 А
время
автомеханик
аутомеханичар 2 В
велосипед бицикл 1
~ на
поезд карта за воз
Азия Азија
В
 ڂЧем ты5интересуешься?
 ڂЯ интересуюсь фигурным катанием и футболом.
велоспорт бициклизам 4 А
~ в ڂкино
карта
за биоскоп
аквагимнастика
аквагимнастика
 ڂЧем ты занимаешься
в свободное время?
В свободное
время
я занимаюсь танцами.
весело весело 2 А
биография биографија 4 Б
2 В рассказывать об умениях и возможности/невозможности
делать что-нибудь
весёлый радостан 4 Б
биолог биолог 2 В
аквариум акваријум 1
 ڂТы умеешь играть в шахматы?
ڂ
Конечно,
умею.
(Нет,
к
сожалению,
не
умею.)
весенний пролећни 5 А
биология биологија 2 А
аккордеон
хармоника 1
 ڂТы можешь (хочешь) пойти со мной
 ڂДа, могубиофизичар
(хочу). С удовольствием
(пойду).
весна пролеће 3 А
биофизик
2
В
актёр глумац
4Б
на вечеринку?
 ڂКлассная
идея!
весь, вся, всё; все сав, сва, сво; сви,
бистро
непроменљиво
бистро
1
активный активан 4 Б
договариваться с кем-нибудь
све, сва 1 А
благодаря захваљујући 2 В
актовый
зал (свечана) сала
ветер; мн. ветры ветар 5 Б
ближе
ближехочу!
(овде:
више се Классная
 ڂХочешь
пойти к Борису?
 ڂКонечно,
(С удовольствием!
(у школи)
2А
вечеринка журка 3 Б
допадати)
4Б
идея!)
актриса глумица 4 Б
 ڂДоговорились!
вечером увече 1
блины
мн. палачинке 1
алгебра алгебра 2 А
 ڂКогда и где мы встретимся?
( ڂМыблуза
встретимся
блузка
1 Бвечером) В 8 часов у театра. вещь; мн вещи ствар 1 Г
Алло! Хало!
(само при
ڂ
Жду
тебя.
взять узети 3 А
блюз блуз (правац у музици) 1
телефонирању) 1
взять интервью интервјуисати 2 В
бокс бокс 1

 ڂТы умеешь кататься на коньках?

➤➤Ови глаголи
II (и)
 ڂДа,сеямењају
хорошопрема
катаюсь
наконјугацији.
коньках, а кататься на сноуборде не умею.

При по`мощи
приста`вки неты мо`жешь
образова`ть но`вые
прилага`тельные.

висеть

купить
лететь

ü Листе речи за сваки модул
ü Савети за учење
ü Додатни текстови за читање

находиться

я готовлюсь, ты готовишься, они готовятся

2В

јед. ты ездишь,
мушки
род
я езжу,
они ездят

ездить

любить

3А

Преглед
2. деклинација
женски роди
деклинација
я куплю,
они купят
4В
слово
варенье
школа
тётя
ном. ты купишь,стол
кот
попугай
письмо
конјугација
6 я лечу,
Расскажите
о ваших музыкальных
музичким
идолима.
ты летишь, они летят
5 A кумирах. | Испричајте о својим

готовиться

Плус!

я вишу (на телефоне), ты висишь, они висят

А
како́тыйвстретишь,
челове́
твоя́ подру́га (твой
я встречу,
оник
встретят
5 Б друг)?
1. деклинација

встретить

ген.

кота

попугая
1

средњи род

письма

слова

варенья

школы

а) Опиши`те
друг
свои`х музыка`льных
куми`ров.
Испо`льзуйте
языковы`ешколе
моде´ли.
я нахожусь,
ты находишься,
они находятся
1
дат.
столу дру´гу
коту
попугаю
письму
слову
варенью

нравиться

я нравлюсь, ты нравишься, они нравятся

познакомить

я познакомлю, ты познакомишь, они познакомят

познакомиться

котом
инстр.
столом
я познакомлюсь,
ты
познакомишься, они
познакомятся попугаем
3Б

посетить

я посещу, ты посетишь, они посетят

ак.

лок.

мн.
128

стола

я люблю, ты любишь, они любят

5А

сто двадцать восемь

стол

кота

1

попугая

3Б

играть, петь где?
5В
(o) попугае
(o) коте
в + пр. п. группа, ансамбль

(o) столе

письмо

слово

письмом

словом

(о) письме

(о) слове

варенье

школу

фотография

тёти

фотографии

тёте

фотографии

тётю

фотографию

вареньем
школой
тётей
фотографией
кто?
(о) варенье
школе
(о)
тёте
(о) фотографии
имя,
фамилия,(о)любимый
певец,
популярная певица, известная группа,
варенья
тёти
фотографии
рокер,
рэпер школы

ном.

столы

коты

попугаи

письма

слова

ген.

столов

котов

попугаев

писем

слов_

варений

школ_

тётей

7
фотографий

дат.

столам

котам

попугаям

письмам

словам

вареньям

школам

тётям

фотографиям

играть на чём?

Деклинације

Корисни додаци на
крају уџбеника
A

П

2В
1
3В
4В

130

Согласи`тесь с предложе´нием или откажи`тесь от
него`.

Корисни савети у свакој
лекцији усмеравају ученике
и помажу им да лакше усвоје
нову граматику и лексику

 ڂДа, могу. Я позвоню тебе после ужина.

участвовать
3Б
праздновать
4В
жевать
4А
путешествовать
2В
интересоваться
6 Разыграйте мини-диалоги.
| Одглумите кратке
дијалоге.фотографировать
целовать
1
рисовать
3А
нарисовать
чувствовать себя
1
танцевать
2 В Спроси́
организовать
Что вы уме́ете де́лать?
те и отве́тьте.
тренироваться
4А
3Б
отпраздновать

Мила: Я собираю постеры. Это моё хобби. Мой любимый вид спорта – фигурное катание.

12 Переведи. | Преведи.

1А
прибывать
3Б
приглашать
4Б
прочитать
2 В кататься
работать
Сегодня после обеда мы можем
1А
разговаривать
на коньках?
3Б
разрешать
К сожалению,
я не могу. У меня
2 В нет времени.
рассказывать
4Б
сделать
1
слушать
3А
смеяться
4А
собирать
4В
убирать
1
ужинать
5Б
узнать
4А
уметь
Ты можешь
вечером?
1
читатьпозвонить мне сегодня

➤➤Овеб)
глаголе
наи-ова/-ева
си већ научио/научила.
➚Г
16
Отыщи`
други`е приме´ры,
в кото`рых вы`ражены
уме´ния
и возмо`жность (→ упр. 1). Переведи` приме´ры.

4Г

Я умею речи
кататься
на коньках. Диалог
…
Азбучни
речник садржи
из уџбеника
1
Давай играть
в шахматы!
 ڂСегодня вечером
мы можем
(обележено
са 1) и Диалог
(обележено лекцијом и
Нет, к сожалению,
я не умею.
пойти на2вечеринку.
Очень одељком
жаль.
Ты пойдёшь
с нами?
у коме можеш
наћи реч
коју учиш). Географски
 ڂДа, с удовольствием пойду!
појмови се налазе на
страни 135. Основни и редни бројеви
ڂ
Ждём
тебя
вечером
в 6 часов.
56 пятьдесят шесть
налазе се на страни 101.

11 Ответь на предложения. | Реагуј на предлог.

2Б
2Б
1
5 Аڂ
1А
5Б
5 Аڂ
4Б
3В
4Б
2В
2Б
4В
4Б
4Б
5 Вڂ

 ڂНет, я не умею говорить по-японски.

Мила интересуется фигурным катанием,
а Лара – фигурным катанием и футболом.

Алфави`тный слова`рь (русско-сербский)
Сыгра́й роль Ми`лы и́ли Ла́ры.
П

У кратким дијалозима
ученици савладавају одређена
граматичка правила и
сами надограђују знање
осмишљавањем својих
дијалога или реченица

➚ Г 25

начинать
3 Б, 5 Б
встречать
начинаться
4А
встречаться
обедать
4А
гулять
обещать/
1
делать
 ڂБорис умеет играть на гитаре?
отправляться
1Б
думать
 ڂДа, конечно, умеет.
Он очень
хорошо играет
плавать
5Б
дуть
побывать
3В
желатьна гитаре.
погулять
1
завтракать
поздравлять
2В
занимать
поиграть
2А
заниматься
показывать
1А
знать
получать
1
играть
помогать
1
кататься
послушать
2Б
кончать
поужинать
2Б
кончаться
 ڂВы можете мне сказать,
какпредлагать
это по-японски?
5А
летать

3 Расскажи, что делают подруги в свободное время. | Испричај шта другарице раде у слободно време.

П

А: Что ты любишь делать в свободное
время?
Б: Я люблю путешествовать, а ты?
А: А я люблю встречаться с друзьями.

➤➤Ови глаголи се мењају према I (е) конјугацији.

4А
4Б

Путем занимљивих говорних
вежби активира се знање
ученика и утврђују усвојене
граматичке конструкције

a) Как выража`ем возмо`жность, а как уме´ние? Расскажи` пра`вило.

б) В отве´тах обрати` внима`ние на глаго`лы и падежи`, с кото`рыми их на`до согласова`ть.

Чем занимаются Мила и Лара?
Что Мила и Лара любят делать?

4Г

Глаголи

Мила собирает открытки.
Лара умеет играть в волейбол и кататься на коньках.
Любимый вид спорта Милы – фигурное катание.
В свободное время Лара любит гулять по городу или встречаться с друзьями.
Мила не часто ходит в кино и на вечеринки.

10 Разыграйте диалоги. | Одглумите дијалоге.

А: Чем (каким видом спорта) ты интересуешься?
Б: Я интересуюсь велоспортом, а ты?

Прегледна структура
олакшаће ученицима
коришћење уџбеника

4В

любить что делать?
сидеть в чате, кататься на коньках,
ходить на рок-концерты,
встречаться с друзьями,
собирать монеты, марки,
ходить по магазинам, петь под караоке
путешествовать
ходить на экскурсии (в походы)

5 Сравни и переведи. | Упореди и преведи.

2 Ответь на вопросы. | Одговори на питања.

Предложи`те совме´стное де´йствие в свобо`дное вре´мя. Отве´тьте
то, что вам предлага`ют
и догова`ривайтесь.
Чемнаинтересуются
Мила и
Лара?

4Б

А: Чем ты занимаешься в свободное время?
Б: Я занимаюсь плаванием, а ты?

а) Пра́вильно и́ли непра́вильно?

Занимљиви дијалози за
развијање комуникације путем
рада у паровима

Чем вы занима́етесь в свобо́дное вре́мя? Спроси́те и отве́тьте.

П

Ла́ра: Мила, какие у тебя красивые постеры на стене! Ты их собираешь?
Мила: Да, это моё хобби. А чем ты интересуешься?
Ла́ра: В свободное время я занимаюсь спортом. Я играю в волейбол,
а ещё я люблю кататься на коньках. А ты умеешь кататься на
коньках?
Мила: Да, умею. Фигурное катание – это мой любимый вид спорта.
Ла́ра: Я очень интересуюсь фигурным катанием и футболом. А ты?
Мила: А я футболом не интересуюсь. А что ты ещё любишь делать?
Ла́ра: Я люблю гулять по городу и, конечно, ходить по магазинам,
встречаться с друзьями. А ты?
Мила: Я тоже всё это люблю. У нас очень хорошая компания.
Мы часто ходим в кино и на вечеринки. Там мы слушаем
новые компакт-диски, танцуем и поём под караоке.
Сегодня вечером мы можем пойти в гости к Борису.

Инструкције преведене на
српски језик

4А

заниматься чем? интересоваться чем?
велоспорт, плавание, лёгкая атлетика,
альпинизм, виндсёрфинг
музыка (рок-музыка, классика, …)
математика, физика, литература (фэнтези, детективы, …)
интересоваться чем?
компьютер, мода, косметика,
поездки, экскурсии, походы

Прочита`й, каки`е ви`ды спо`рта интересу´ют де´вочек.
Что Ми`ла предложи`ла на э´тот ве´чер?

У задацима разумевања
прочитаног ученик користи
познату лексику, а непознато
закључује на основу контекста

4 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге.

Диалог…
мотивировать и
привлекать учеников
На основу цртежа
ученици сами
осмишљавају реченице

4A

У вежби писања ученици
имају прилику да изнесу своје
Прослу´шай
и отме´ть,
3 Где мо`жно занима`ться спо`ртом? Допиши` к обстоя´тельству ме´ста вид спо`рта (упр. 2),7кото`рым
ты мо`жешьтекст
занима`ться.
| 4 А что пра`вильно, а что непра`вильно. | Означи тачан одговор.
Напиши којим спортом можеш да се бавиш.
мишљење о теми користећи
4Б
претходно
усвојену
лексику x сегодня вече
на стадионе:
1. Рок-концерт будет 4 В
завтра
вечером.
в спортзале:
x в клубе.
2. Рок-концерт будет
на стадионе
в парке:
x Да.
3. Юля пойдёт на концерт?
Нет.

Чем ты занимаешься в свободное время?
1

Кто что собира`ет? Соста`вь предложе´ния. | Напиши ко и шта сакупља.

я
дедушка
учитель

собирать

Степан и Коля

в бассейне:

мы
друзья

4

2

Твои друзья любят
гимнастика.
x гимнастику.

велоспорту.
x велоспортом.

гимнастикe.

Мой любимый вид спорта –
фигурного катания.
x фигурное катание.

Найди` 10 ви`дов спо`рта. | Пронађи 10 врста спорта.

а) Запиши` их по алфави`тному поря´дку. | Запиши називе спортова азбучним редом.

Вежбе за проверу
разумевања слушања и
развоја вештине говора
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з к ц | Означи
и я тачан
д юодговор.
р ч
Прослу´шай текст и отме´ть, что пра`вильно, а чторнепра`вильно.

е

и

н

y

ж

р

б

1. Рок-концерт будет

п

2. Рок-концерт будет
3. Юля пойдёт на концерт?
4. Юля и Ира хотят пойти на концерт

xв

5. Они встретятся
6. Они встретятся

а

д

м

и

н

т

о

р е жвечером.
а э е
завтра
а э
ви клубе.

н

з

xб сегодня
о х и вечером.
е

п

с

т

р

и

ё ю в е
xэ Да.
х о к к е
с Антоном.

з

ю

ё

к

й

п

з

а

5

друзьями

экскурсию

Антон завтра идёт на
Они часто встречаются с
6

Сегодня соревнования по
лёгкая атлетика.
лёгкой атлетики.
x лёгкой атлетике.

футболом.

Допо`лни предложе´ния. | Допуни реченице.

– Ты
пойти со мной в кино?
– Илья
помочь тебе
– Да,
. Жду тебя в 19 часов
уроки
после
обеда?
Занимљиви дијалози за
караоке
магазинам
вежбање комуникације
у кинотеатра.
– Нет, не
. После обед
. Саша очень любит петь под
.
занимается в театральной студи
. Вчера Аня ходила по

.

K

9 Соста`вь диало`г. Что`бы поря´док в диало`ге был пра`вильным, в кле´тки впиши` соотве´тствующие ци`фр
Упиши бројеве тако да добијеш логичан дијалог.

т стадионе.
б о л
на
ж э к х
Нет.
х я б в
с Борисом и с Андреем.

– Да, с удовольствием, пойду! Только не
сегодня. Ребята, давайте пойдём завтра!

x в 6 часов.
дома.

Извор: Диалог 2, Радна
34
8 Допо`лни предложе´ния. Вставь подходя´щие
фо`рмы глаго`ла мочь. | Допуни реченице одговарајућим
свеска, странице 34 и 35

– Лена и Борис
погулять
с собакой днём?
– Нет, не
. У них
соревнования по баскетболу.

➚ Г 25

Что Ви`ктор уме´ет, а что не уме´ет де´лать? | Шта Виктор уме/не уме да ради?

б) Каки`е из них ты лю`бишь? | Који спорт ти волиш?

в 8 часов.
x у клуба.

с Антоном.

баскетболy.

Папа любит смотреть
футболу.
x футбол.

фигурным катанием.

a

с Борисом и
x
5. Они встретятся
в 8 часов.
в 6 часов.
x у клуба.
Разноврсна
вежбања:
6. Они встретятся
дома.
заокружи, допуни, додај, нађи,
Он занимается
изабери...
за лакше
усвајање
8баскетбол.
Допо`лни предложе´ния. Вставь подходя´щие
фо`рмы глаго`ла
мочь. | Допуни
реченице одговарајућим
обликом глагола моћи.
граматичких правила
x баскетболом.

Как пра`вильно? Отме´ть пра`вильную фо`рму. | Означи тачан облик.

Мы интересуемся
велоспорт.

А что ты собираешь?

7

4. Юля и Ира хотят пойти на концерт

на улице:

Дедушка собирает монеты.

П

Занимљиве укрштенице за
лакше усвајање вокабулара

Радна свеска у боји, са аудио ЦД-ом
доследно прати садржаје уџбеника и пружа
додатна вежбања вокабулара, граматике
и комуникације, за рад у школи или
самосталан рад код куће.

– Договорились! Встретимся в 6 часов у клуба?
35

– Ладно, пойдём завтра!

➚ Г 25

– Хорошо! До завтра, Юля

2

3

4

– Сегодня и завтра вечеро

«Весна» будет рок-конце
Юля, ты пойдёшь с нами

обликом глагола моћи.

Корисни додаци на
крају радне свеске
– Ты

à
8

пойти со мной в кино?

– Да,
. Жду тебя в 19 часов
у кинотеатра.

Портфолио за процену
сопственог напретка на
крају године– Лена и Борис

10 Откажи`сь от предложе´ний и объясни` причи`ны своего` отка`за. | Кажи да не прихваташ предлог и обја
Како да откријеш и разумеш граматику

Мој портфолио за Дијалог 2
Г1

Шта могу да разумем на руском језику
Приликом слушања разумем
– изразе који су ми познати на тему
„На железничкој станици“, као што су
време доласка и поласка возова,
– (кратак) временски извештај,
– кратке текстове и разговоре на теме које су
ми познате као што су школа,
интересовања у слободно време, другови,
породичне прославе, планови за путовања
и дестинације.
Шта умем да кажем на руском језику

Приликом читања разумем
– текстове на теме које су ми познате, ако садрже
доста речи које су ми познате, или ако могу да
користим листу речи,
– битне информације о редовима вожње,
распоредима часова, личним упитницима,
резултатима анкета / статистикама,
– кратке личне поруке као што су честитке,
имејлови,
– једноставне стихове и песме.

Умем да питам и кажем
– какво је било путовање,
– када возови крећу и стижу,
– коју одећу и боје (не)волим,
– шта ћу следеће радити, односно следећих
дана,
– у коју школу и разред идем,
– како учим и које школске предмете имам,
– која интересовања имам у слободно време,
– када и где сам рођен/рођена,
– које планове имам за путовање.

Умем
– да неком пожелим добродошлицу,
– да изнесем предлог и реагујем на предлог,
– да наведем датум,
– да представим некога,
– да изразим чуђење,
– да саставим честитке,
– да договорим сусрет са неким,
– да замолим некога за дозволу,
– да се распитам шта сме или може да се ради,
– да нешто образложим,
– да купим карте за концерт,
– да кажем шта ме боли, или како се осећам.

– Илья

погулять

с собакой днём?
– Нет, не
. У них
соревнования по баскетболу.

9 Соста`вь диало`г. Что`бы поря´док в диало`ге был пра`вильным, в кле´тки впиши` соотве´тствующие ци`фры.
|
Умем једноставним реченицама

Г

Давай встретимся сегодня вечером на дискотеке!
➚1А

Употреба глагола кретања на питање куда`?
Глаголи који описују кретање, на пример ићи, путовати називају се глаголи кретања.
На питање куда`? у руском после предлога в и на (➚ Диалог 1, Г 9) користиш одредбу
за место у акузативу.

помочь тебе сделать

уроки после обеда?
– Нет, не
. После обеда он
занимается в театральной студии.

Како да кажеш куда идеш и путујеш

Завтра мы можем походить по магазинам.

Куда едет Аня? – Она едет в Калугу.

Куда идёт Марко? – Он идёт на стадион.

Куда путује Ања? – Она путује у Калугу.

Објашњења граматике
представљена на
занимљив начин

Куда иде Марко? – Он иде на стадион.

Допуни, шта деца одговарају, пре него што стигну на циљ.
1. Борис и Артём: Мы едем

.

2. Настя: Я еду

.

3. Ясмина: Мы едем

Бори`с и
Артём:
Мы в па`рке.

На`стя:
Я в суперма`ркете.

.

4. Марко: Я иду
Г2

Ма`рко:
Я на по`чте.

.

Ребя`та,
где вы?
Све´та: Ясмина
и Катари`на
на конце´рте.
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Ср ➚ ТД 3

Употреба личних заменица

➚1Б

Личне заменице: деклинација
Личне заменице у руском – као и у српском језику – деклинирају (мењају се по падежима).
Приликом деклинације личних заменица јављају се често међусобно подударни облици.
Сличности има нарочито између я и ты с једне стране, и мы и вы с друге стране.
Употреби ово знање да би допунио наставке који недостају у табели.
я

ты

мы

номинатив

я

т

генитив

меня

т

датив

мне

теб

акузатив

меня

т

вы

номинатив

мы

в

б

генитив

нас

в

датив

нам

в

б

акузатив

нас

в

9

Диалог...
с точки зрения
вашего коллеги
Искуства задовољних колега су најбоља препорука сваког
уџбеника. Погледајте шта су ваше колеге рекле о уџбенику Диалог!
Уџбеник Диалог је одличан за комуникацију
на руском језику и уз овај уџбеник ученици
су апсолутно оспособљени за комуникацију и
споразумевање на руском језику.
Ведрана Стојановић
ОШ „Павле Поповић”, Београд

www.datadidakta.rs
Тачно су постављени стандарди шта ученик
треба да усвоји у конкретном разреду, и то на
занимљив и приступачан начин.
Снежана Видаковић
ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд

Све за наставу
на једном
месту

Приступ темама је прилагођен узрасту ученика,
подстиче њихову жељу за учењем и владањем
језиком, развија код њих моћ закључивања
захваљујући богатим и добро осмишљеним
задацима.
Слободанка Камџијаш
ОШ „Растко Немањић - Свети Сава“, Нова Пазова

Занимљивији је ученицима, а разноврсност
садржаја пружа наставнику могућност да се
прилагоди потребама ученика и да, евентуално,
дода нешто своје. Погодан је и за рад на додатној
настави.
Данијела Павловић
ОШ „Диша Ђурђевић“, Вреоци
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Придружите се нашој интернет заједници да преузмете додатне
материјале и наставне планове за свој уџбеник, као и многе друге
корисне материјале и примере добре праксе које су са нама већ
поделиле ваше колеге.
Постаните члан Дата Дидакта клуба!

Ученицима делује забавније од досадашњих
класичних уџбеника.
Јелена Милојевић
ОШ „Прота Стеван Поповић“, Чумић

ДАТА ДИДАКТА интернет портал

• Преузмите додатне материјале за наставу.
• Поделите своје искуство и знање са колегама.
• Информишите се о нашим акредитованим семинарима.

Уџбеник Диалог омогућава сталну динамику часа,
размену информација, повратне информације...
Уџбеник садржи текстове прилагођене узрасту
ученика.
Александра Марковић
ОШ „Бранко Радичевић”, Батајница

Богат приручник олакшава наставнику рад.
Виолета Милановић
ОШ „Растко Немањић – Свети Сава“, Нова Пазова

Препоручујем уџбеник Диалог зато
што врши основну функцију - припрема
ученике за конверзацију на руском језику.
Сања Кандолф
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Београд

Стручно
усавршавање

Семинар: Како до контроле и поуздане процене језичког
напредовања ученика у настави руског језика?
Семинар се заснива на методама процене напредовања и постигнућа
ученика у учењу страног језика. У мноштву интерактивних радионица
бавићемо се типовима и принципима евалуације и самоевалуације,
дескрипторима и системом вредновања језичких компетенција,
нивоима ТРКИ. Обрадићемо различите аспекте оцењивања, како
формативног, тако и сумативног, бројним практичним активностима
(мапе ума, брејнсторминг, технике презентације, рада на пројекту и
слично) које можете лако применити са својим ученицима.
Каталошки бр. 688 | Приоритет 1 | Компетенције K1 | Бодови 8
Реализатори: Весна Марковић и Александра Марковић

Уколико желите да вас обавестимо о терминима одржавања семинара, пошаљите нам ваше контакт податке
(име и презиме, школа, предмет који предајете, имејл адреса, телефон) на имејл адресу datadidakta@gmail.com.
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Компоненте
наставног комплета

Уџбеник

Радна свеска са
аудио ЦД-ом

Приручник за
наставника

Аудио ЦД

Готови наставни
планови и дневне
припреме

Издавачка кућа ДАТА СТАТУС ове године обележава 20 година постојања. Највећи део свог рада
посветили смо развоју уџбеника и додатних материјала за учење страних језика.
У нашој понуди налазе се акредитовани уџбеници за енглески, немачки, француски, руски и шпански
језик за све разреде основне и средње школе, а потребе наставника страних језика у фокусу су
свих наших активности.

Посебно желимо да истакнемо изузетну сарадњу са нашим наставницима и методичарима
реномираних издавачких кућа које заступамо, који нам својим искуством и сугестијама
помажу да нашу понуду непрестано обогаћујемо додатним наставним материјалима и тако
одговоримо свим вашим наставним потребама.
Позивамо вас да и ви постанете део ДАТА СТАТУС тима!

Ваш партнер у настави страних језика

Дата Статус д.о.о
Милутина Миланковића 1/45

11070 Нови Београд
011 3017 832

info@datastatus.rs
www.datastatus.rs

