
У  3382. броју ужичког недељника Вести, на страни 14, објављен је чланак у вези са тестирањем ужичких основаца из енглеског, под 

насловом: 

 

ОКО  500 ОСНОВАЦА НА ТЕСТУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

- Анкетни листићи које родитељи попуњавају приликом уписа деце у први разред указују да је један од мотива због којих се 

опредељују за Прву основну школу начин рада на часовима страних језика, како енглеског тако и немачког. Актив страних 

језика наше школе већ неколико година тежиште рада базира на комуникацији, интеракцији и коришћењу модерних 

технологија (путовања у иностранство, уз контакте са вршњацима широм Европе, рад уз коришћење аудио записа, видео 

пројектора, дигиталних уџбеника, паметне табле...) насупрот некадашњем пасивном усвајању знања. 

 

      Последњих година актив страних језика Прве основне школе краља Петра II настоји да осавремени и модернизује наставу, 

у складу са школском праксом најразвијенијих европских држава. У том смислу, школа је учествовала у бројним пројектима и 

остварила значајне контакте, како у земљи тако и у региону. Запослени су прошли разноврсне обуке, посебно у вези са 

коришћењем савремених средстава у настави. Акција о којој је овде реч је настала као резултат једне одличне сарадње. 

 

У суботу, 29.03.2014. у периоду од 9.00 до 14.00 часова у организацији Школе страних језика Blackbird из Чачка и Прве 

основне школе краља Петра II одржано је тестирање ученика из енглеског језика под називом Такмичи се и освоји. Ученици су 

имали прилику да решавају задатке из Cambridge ESOL испитних тестова – Starters, Movers, Flyers и Pet 4 Schools, у складу са 

узрасним могућностима ученика и са европским стандардима. 

 

     Тестирање је било организовано за узраст од 3. до 8. разреда. Ученици који су радили тест (њих преко 500!) ће добити 

потврду о оствареном резултату. За најуспешније су обезбеђене вредне награде које промовишу изучавање и усавршавање 

енглеског језика. Ученици нису прошли посебан вид припреме за ово тестирање с обзиром да су критеријуми Кембриџа 



садржани у уџбеницима по којима ученици раде. Кембриџов систем тестирања је најстарији на свету. Његова предност је што 

се резултати могу истовремено поредити међу децом истог узраста из читавог света. 

 

 
     - Анкетни листићи које родитељи попуњавају приликом уписа деце у први разред указују да је један од мотива због којих се 

опредељују за Прву основну школу начин рада на часовима страних језика, како енглеског тако и немачког. Актив страних 

језика наше школе већ неколико година тежиште рада базира на комуникацији, интеракцији и коришћењу модерних 

технологија (путовања у иностранство, уз контакте са вршњацима широм Европе, рад уз коришћење аудио записа, видео 

пројектора, дигиталних уџбеника, паметне табле...) насупрот некадашњем пасивном усвајању знања. Добра сарадња 

наставника на нивоу Актива града Ужица, заинтересованост ученика за овакав вид тестирања и сјајан одзив који је присутан на 

тестирању јесу потврда да је наша школа још једном доказала да поседује капацитете да координира и спроведе овако велико 

и сложено тестирање. Иначе, ово је прва у низу активности које се планирају у нашој школи у години великог јубилеја, истиче 

Владан Чумић, директор Прве основне школе 

 

     Наставници енглеског језика из школе организатора се посебно захваљују школи страних језика Blackbird из Чачка као и 

колегама из нашег града који су узели учешће у овом несвакидашњем догађају. Присутна је нада да ће у годинама које су пред 

нама провера знања ученика на овакав начин постати традиција. 
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