
 ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 У ШКОЛСКОЈ 2014/15. години 

 

У складу са Календаром такмичења ученика основних школа у школској 2014/15. 

години, објављеном на сајту Републичког педагошког завода, планирано је такмичење из 

енглеског језика на школском, општинском, регионалном и републичком нивоу. Такође, 

Календаром је дефинисано да се,    као представници школе, такмиче ученици  7, 8 и 9. 

разреда.   

Као и до сада, такмичење из енглеског језика у основној школи ће бити организовано 

на нивоу А2. На општинском и регионалном нивоу, ученици ће се такмичити на пољу 

Reading and Comprehension и Language in Use. На републичком нивоу, такмичење ће се 

састојати из пет дијелова: Reading and Comprehension, Listening and Comprehension, Language 

in Use, Writing  и Speaking.  

Извјештавање, слање резултата и пријава такмичара за наредни ниво такмичења ће 

бити регулисани Стручним упутством за провођење такмичења ученика основних и средњих 

школа  

Републике Српске, а одређене специфичности везане за енглески језик, додатним стручним  

 упутствима за сваки од нивоа такмичења. 

 

 Такмичари ће бити представници школе ученици 7, 8 и 9. разреда. Претходних година 

пракса је била да се такмиче само ученици завршног (9.) разреда основне школе, што је са 

собом носило и неке потешкоће. Једна од њих је оптерећеност ученика. Наиме, дешавало се 

да један ученик учествује у такмичењима неколико предмета, што је захтијевало додатне 

напоре и припреме и резултирало исцрпљеношћу ученика. Затим, одржавање појединих 

нивоа такмичења за различите предмете је било истог датума, тако да су неки ученици били 

у ситуацији да морају да бирају из којег предмета ће се такмичити. С друге стране, у 

контактима са наставницима енглеског језика, неријетко се водила дискусија о томе да има 

ученика у трећој тријади, сем деветог разреда, који су јако добри и успјешни на пољу 

енглеског језика и да је штета да и они не могу да се такмиче. Стога је одлучено да се у 

наредној школској години могу такмичити ученици 7, 8 и 9. разреда. Такмичење се реализује 

у оквиру једног нивоа и појединачно је, као и до сада. Ово значи да се ученици 7, 8 и 9. 

разреда који то желе и истичу се својим постигнућима у енглеском језику, могу пријавити 

наставницима енглеског језика који воде припрему ученика за такмичење. Наставници ће их, 

током мјесеци рада, припремати и пратити њихова постигнућа. Школски ниво такмичења 

(ранг листа резултата школског такмичења) ће бити први филтер који ће показати који 

ученици су најуспјешнији  и бити представници школе, без обзира да ли су 7, 8 или 9. разред, 

на наредном нивоу такмичења.   
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