
Давайте поговорим!



За више информација посетите www.datadidakta.rs

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

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

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.

Флексибилан

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

5. разред

6. разред

7. i 8 разред
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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. >>>

Представљамо вам уџбеник
Диалог

Добро пожаловать 
в мир русского языка
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Уводне информације о теми 
помоћи ће вам да усмерите 
ток часа

Упућивање на корелацију са 
другим предметима

Савети за језичке особености. 
Упућивање на изузетке 
или промене које је важно 
нагласити ученицима

На крају сваког модула у радној свесци налази се 
тест за проверу знања – Проверь свои знания!

Диалог…. 
для занятых 
учителей

Извор: Приручник за 
наставника, Диалог 2, 

стране 58 и 59

Пратите напредак
ваших ученика!
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Додатне информације о теми 
лекције уштедеће вам време за 
припрему часа

Предлози за систематизацију 
пређеног градива

Јасно истакнута решења вежби 
из радне свеске

Понуђене опционе активности 
пружиће вам флексибилност у 
реализацији часа

Приручник за наставника садржи упутства 
и идеје за реализацију наставе, опционе 
активности и мноштво савета, приказаних 
на јасан и систематичан начин који ће вам 
омогућити лако кретање кроз садржаје и 
уштедети време за припрему и реализацију 
наставе.

www.datadidakta.rs

Погледајте на:
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Јасно дефинисани исходи 
учења на почетку сваког 
модула и евалуација усвојеног 
знања на крају лекције

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

Инструкције преведене на 
српски језик

Занимљиви дијалози 
за развијање вештина 
комуникације кроз рад у 
паровима

Руско-српски 
азбучни речник

Диалог… 
мотивировать и 
привлекать учеников

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

Корисни додаци на 
крају уџбеника

Плус!

Извор: Диалог 2, 
Уџбеник, странице 56 и 57
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Прегледна структура 
олакшаће ученицима 
коришћење уџбеника

Преглед 
деклинација и 
конјугација

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

Кроз кратке дијалоге ученици 
усвајају граматичка правила 
и сами надограђују научено 
осмишљавањем сопствених 
дијалога или реченица

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

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.
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Портфолио за процену 
сопственог напретка на 
крају године

Диалог…
мотивировать и 
привлекать учеников

Извор: Диалог 2, Радна 
свеска, странице 34 и 35

Корисни додаци на 
крају радне свеске

Вежбе за проверу 
разумевања слушања и 
развоја вештине говора

На основу цртежа 
ученици сами 
осмишљавају реченице

Занимљиве укрштенице за 
лакше усвајање вокабулара
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У вежби писања ученици 
имају прилику да изнесу своје 
мишљење о теми користећи 
претходно усвојену лексику

Објашњења граматике 
представљена на 
занимљив начин

Разноврсна вежбања: 
заокружи, допуни, додај, нађи, 
изабери... за лакше усвајање 
граматичких правила

Занимљиви дијалози за 
вежбање комуникације

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.
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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

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 

Ученицима делује забавније од досадашњих 
класичних уџбеника.

Јелена Милојевић
ОШ „Прота Стеван Поповић”, Чумић

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

Препоручујем уџбеник Диалог зато што 
врши основну функцију – припрема 
ученике за конверзацију на руском језику.

Сања Кандолф
ОШ „Доситеј Обрадовић”, Београд

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

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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Све за наставу 
на једном 
месту

www.datadidakta.rs

ДАТА ДИДАКТА интернет портал

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!

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

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.



Издавачка кућа ДАТА СТАТУС ове године обележава 25 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

Уџбеник Радна свеска
Приручник за 

наставника
Аудио ЦД 

за наставника

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

11070 Нови Београд
011 3017 832

info@datastatus.rs
www.datastatus.rs

Компоненте 
наставног комплета

Аудио материјал 
уз радну свеску на 
порталу Дата Дидакта

А
у

www.datadidakta.rs


