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ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ 

Училиште: ООУ„ Ацо Шопов“, Бутел 

Општина: Бутел 

Наставен предмет: англиски јазик 

Одделение на изучување: II одделение  

Број на наставни часови неделно/годишно: 2/72  

Глобални цели1 Содржини Време на 
реализација 

(ориентационо) 

Меѓупредметна 
корелација 

Користени извори 
за реализација на 

содржините 2 

 Да се оспособи 

слуховно и 

визуелно да 

препознава нови 

зборови; 

 Да може да 

репродуцира 

зборови и 

едноставни јазични 

искази; 

 да може да води 

едноставна 

комуникација на 

ниво на усвоениот 

вокабулар со 

примена на јазични 

 
 Тема: Hello!  

 

 Бои (сите бои од 
спектарот) 

 
 

Септември 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Работа со 
компјутери 

 Anne Worrall , 
English Adventure 
Starter B, 
Longman 

 ЦД-РОМ-от и ДВД 
од  „English 
Adventure Starter 
B“ 

 Флеш карти и 
постери 

 Интел лаптопи, 
интернет и 
образовни 
софтвери  

 Министерство за 
образование и 
наука, Биро за 
развој на 

 
 Тема: My face 

 

 Моето тело 
 

 
 

Септември/ октомври 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 
компјутери 

 Тема: Animals  
 

 Животни (домашни 
и диви, нивните 
малечки, омилен 
лик – животно од 

 
 
 

Октомври/ ноември  

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 

                                                           
1  Се однесуваат за сите теми  
2
 Се однесуваат за сите теми  
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функции блиски на 

возраста на 

учениците; 

 да стекне 

информации за 

други култури; 

 да се развие 

позитивен став кон 

англискиот јазик со 

разновидни и 

интересни содржини 

за остварување на 

што поголема 

успешност при 

реализацијата на 

наставната 

програма преку 

забава и игра.  

 

 

 

 

 

 

 

цртаните филмови) компјутери образованието, 
Наставна 
програма за 
англиски јазик за 
II одделение 
(деветгодишно 
образование) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Тема: My toys   

 

 Бои (сите бои од 
спектарот) 

 
 

Ноември/ декември 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Работа со 
компјутери 

 Тема: Food  
 

 Храна, главни 
дневни оброци, 
имиња на најчести 
јадења и пијалоци  

 

 
 
 

Декември/ јануари/ 
февруари 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 
компјутери 

 
 Тема: My body 

 

 Моето тело 
 

 
 

Февруари/ март  

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 
компјутери 

 Тема: Family 
members  
 

 Моето семејство 
(членови од 
потесното и 
поширокото 
семејство) 

 
 
 

Март/ април 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Работа со 
компјутери 
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 Тема: My cloths  

 

 Делови од облека  

 
 
 

Април/ мај  

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Работа со 
компјутери 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Тема: My party 
 

 Животни 

 Храна 

 Делови од облека 
 

 
 
 

Мај/ јуни  

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 
компјутери 

 Празници (лексички 
единици поврзани 
со празници) 

Октомври 
Декември 

Март 
Април 

 Македонски јазик, 

 Ликовно, 

 Музичко, 

 Запознавање со 
околината, 

 Работа со 
компјутери 

 

НАПОМЕНА: Во текот на школската година можни се измени заради специфичноста на материјалот  
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Програма “Проект за меѓуетничка интеграција на младите во образованието “ 

Интегрирано планирање во наставата 

 

         

 

 

 

 

 

 

Цели: 

 Меѓусебно запознавање на учениците од различни етнички заедници во РМ (запознавање со други обичаи и традиции), 
меѓусебна комуникација и соработка  

 Градење нови пријателства 

 Намалување на стереотипите и предрасудите за другите 
 

Модул/ 
Тема 

Наставна 
единица 

Содржина од 
ПМИО 

Активност Одделение Време на реализа-ција 

Тема бр. 4 
– Храна! 
Food! 

Славење и 
обичаи за 
Божиќ 

Традиционална 
храна на друга 
етничка заедница 

Изработка на 
постер/флаер/пре-зентација 
со традиционалните видови 
храна на етничките заедници 
во РМ 

 
 
 
второ 

 
 
 

Декември 

Тема бр. 7 
– Мојата 
облека ! 
My clothes! 

Славење и 
обичаи за 
Велигден  

Запознавање со 
празниците кои ги 
прославуваат 
национално-стите 
во РМ 

Изработка на 
постер/флаер/пре-зентација 
со празниците на етничките 
заедници во РМ 

 
 
 
четврто 

 
 
 
Април 
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ПРОГРАМА „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ“ 
ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАЊЕ ВО НАСТАВАТА 

 
 

Училиште: ООУ „Ацо Шопов“, Бутел 
Наставен предмет: Англиски јазик                     Учебна година: 2018/2019 
Одделение : II (второ) одд. 

ЕКО-СТАНДАРД: ЗДРАВЈЕ  

Полиса: Здрава исхрана 

Цел: Разликување и именување на здрава и нездрава храна 

 

Точка на акција Содржина Одделение Време на реализација 

Пирамида на исхрана 
Опишување храна и пијалоци, 

здрава храна 
IIодд Декември/ јануари  

 
 


