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Наша школа! 
Упознајте нас и придружите нам се!

Руски језик: 
Научите највећи словенски 

језик на свету...

Типови наставе: 
Одаберите тип наставе који 

вам највише одговара...

Руске лепоте:  
Земља неисцрпних квалитета...

Занимљивости 
о Русији: 
Сазнајте нешто ново...

Дечји кутак:  
Учите кроз игру...

Купони:  
Искористите поклон купоне...

Руска кухиња:  
Обогатите кулинарске 

вештине...

Припреме за 
међународне дипломе:   
Боља будућност уз 

посвећеност и рад...

Немачки и 
здравство:  
Учење језика 

отвара нове 

могућности...

Русија:   
Колико познајете једну 

од највећих велесила?

      Пословне могућности: 
Растимо заједно...

Међународни и 
светски празници: 
„Рад, константан 

и марљив рад, је једини 

начин да се дође до 

резултата који ће трајати.“

           Енглески и латински: 
Језици који владају светом...

Зимски програми:
- Курсеви по најповољнијим 

ценама...

Српски језик за странце: 
           Проговорите српски 

            уз нашу помоћ...

Припреме за 
пријемни испит:
До нових успеха са школом 

„Ђуро Салај“...

Летње радионице и осмеси:
Успешно завршена радионица...
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НАША ШКОЛА

Међу најста-

ријим школа-

ма страних језика 

у Београду нала зи се 

школа „Ђуро Салај”. 

Још од самог почетка 

рада, учење страних 

језика у нашој школи 

заснивало се на 

различитим креативним и 

иновативним методама. Важну улогу 

у успешно спровођеној на стави одувек 

су имали наши искусни професори, 

који су увек спремни да дају све 

од себе како би мотивисали и 

помогли полазницима да што 

брже и лакше савладају све 

тешкоће које учење новог језика доноси. 

Курсеви страних језика, у нашој школи, намење ни 

су полазницима најразличитијих узра ста. У зависности 

од жеље и потреба 

полазника кур севи се 

могу одржавати кроз 

индивидуалну, полуин дивидуалну 

или групну наставу. Динамика 

наставе је  усклађена са знањем и 

тежњама ученика. 

Циљ наше школе јесте да 

својим полазницима омогући 

савладавање страног језика који 

ће им помоћи у даљем личном, 

културном и професионалном 

развоју. 

Осим подучавања више од 20 

страних језика, наша школа 

нуди могућност припреме за 

полагање испита који ће вам 

донети међународно признате дипломе, чиме стичете 

могућност за добијање стипендија за школовање и 

посла у иностранству.

  ?
Школа „Ђуро Салај” налази се у самом центру града, у Немањиној улици 28. Такође, наша Школа има 

своја одељења и у другим деловима града и то на локацијама: Јурија Гагарина 221, као и у основним 
школама „Милена Павловић Барили” у Вишњици и „Браће Јерковић” у Железнику. 

Уколико желите да постанете део једне богате и дуге традиције, посетите нас!
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СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА СТРАНЦЕ

НАУЧИТЕ СРПСКИ

Уколико желите да боље упознате српску културу, 

научите језик и олакшате себи боравак у Србији, ми ћемо 

вам помоћи.

Не само да граматика српског језика спада у једну од 

најтежих него се и сам језик непрестано мења, додају се 

нове речи, мењају правила за исправно написане речи, 

aли то не треба да буде препрека на вашем путу ка учењу 

српског језика. Уз довољну ангажованост и труд, као и уз 

помоћ наших професора, успећете да стекнете потребно 

знање и проговорите овај занимљив језик. Поред учења 

граматике, наши професори су усмерени ка томе да вашу 

способност комуницирања на српском језику подигну на 

што виши ниво, као и да развију интересовање и љубав 

према нашој традицији и земљи.

Програм је осмишљен тако да полазник активно 

учествује у усвајању граматичких правила, али и 

развијању вештина читања, слушања, писања и говора.

Настава се у већини случајева одвија на енглеском 

језику, али је могуће и држање часова на неком од језика 

које наша школа има у понуди: француском, руском, 

немачком, шпанском и другим.

Сертификат који полазници добијају након положеног 

испита признат је на свим нашим факултетима. Дођите 

да учимо и напредујемо заједно!

АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊОПРСТЋУФХЦЧЏШ
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SERBIAN FOR FOREIGNERS
For those who want to become familiar with Serbian cul-

ture and learn the language in order to enjoy in staying in 

Serbia, these are courses aimed to help you!

Not only that the grammar of Serbian language is con-

sidered to be one of the most difficult but also the langu-

age itself keeps changing constantly by adding new words 

and transforming existing rules for correct writing. Howe-

ver, that shouldn’t be an obstacle on your way of learning 

Serbian language. Providing that you put a lot of effort in 

it and work hard, supervised by our teachers who will assist 

you, you will manage to get needed knowelage and start 

communicating on this interesting language. In addition 

to learning grammar, our teachers are aiming to take your 

Serbian language communication skills on much higher le-

vel. These are courses made for students to activly learn 

and constantly take a part at studing grammar rules impro-

ving listening, reading, writing and communication skills.

In most cases, our classes during courses are conducted 

on english language, but it is also possible to arrange le-

ssons on other languages that are offered in our school: 

French, Russian, German, Spanish…

Certificates that we award after the course are officially 

recognized at Serbian universities and otherwise in our 

country. Come to learn together and become the best!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V U X Y Z
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Одабир будуће средње школе 

или фа култета јесте важна животна 

одлука која чека многе од вас. Након 

одлуке која школа или факултет јесу 

најбоље решење за вас, потребно је да 

се потрудите да се на најбољи могући 

начин припремите за пријемни испит. 

Припрема за полагање пријемног 

испита јесте захтеван посао, због 

чега је неопходно да овом послу 

приступите одлучно и озбиљно.

У складу са својом професијом, 

школа „Ђуро Салај” жели да помогне 

свима онима којима је за полагање 

испита неопходно знање из области 

језика. Школа органиузује групну, 

полуиндивидуалну и индивидуалну 

наставу у зависности од потреба и 

жеља полазника.

Припремна настава је одвојена за 

ученике који желе да упишу смер 

Енглески језик и књижевност и за 

ученике који желе да упишу неки од 

преосталих смерова. 

Уколико полазник жели да се 

спрема за тест на којем је енглески 

главни предмет, препоручујемо 

програм који траје од 5 до 7 месеци 

и обухвата 110 часова енглеског и 76 

часова српског језика.

За енглески језик као изборни 

препоручујемо програм који обу-

хвата 76 часова енглеског и 76 

часова српског језика, у трајању од 5 

до 7 месеци.

Уколико полазник жели да спрема 

само енглески језик као главни, 

препоручујемо фонд од 110 часова 

енглеског, док се за енглески и српски 

као изборни препоручује фонд од 76 

часова.

За све оне који би желели пот-

пуну посвећеност професора и 

прилагођавање наставе властитим 

потребама, препоручујемо индиви-

дуалну наставу која може трајати 

у периоду који полазник сам 

одабере.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
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Припрема се састоји из неколико делова:

• утврђивање нивоа знања полазника;

• учење граматике и ширење вокабулара;

• савладавање стратегија за читање и слушање;

• редовно проверавање знања, како би се 

 утврдио степен успешности у савладавању 

 пређених области, као и да би се ученици 

 навикли да у датом временском периоду 

 одговоре на сва питања.

   
    

 
Она подразумева детаљно обрађивање свих граматичких 

јединица пред виђених школским програмом. Те матске 

области које су обухваћене програмом су: 

• Историја српског књижевног језика;

• Фонетика и фонологија – део науке о језику који 

 проучава гласове и њихове промене;

• Лексикологија – део науке о језику који проучава 

 порекло и значење речи;

• Морфологија и творба речи – област граматике која 

 се бави речима, њиховом врстом, облицима и творбом;

• Синтакса – део граматике који изучава језичке 

 принципе на основу којих се од речи формулишу 

 реченице као целовите јединице усмене или писане 

 комуникације;

• Правопис.

Свака јединица се обрађује кроз систем предавања 
и вежбања, а за вршава тестовима који потврђују ниво 
знања и успешност у савладавању појединачне области.

Почните на време и не дозволите да било шта стане 
на пут вашем даљем усавршавању, а ми ћемо вам 
помоћи у томе. Циљ нам је да остварите своје жеље и 
будете најбољи у ономе што волите.
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И овог лета наша школа је орга низовала бесплатан 

програм под називом Бавимо се спортом и учимо енглески. 

Већ годинама у назад, школа „Ђуро Салај” се труди да на 

најбољи могући начин промовише активности које су од 

великог значаја за усавршавање свагог детета, па је тако 

овај пројекат осмишљен с циљем да се на ефектан начин 

повежу учење језика и бављење спортом, као активности 

веома битне за развој и напредовање сваког појединца.

Програм се изводио сваког радног дана, а наши 

полазници су имали прилику да у добром друштву, у складу 

са узрастом, стекну нова знања из енглеског језика, као и да 

активно учествују у занимљивим спортским активностима. 

Посебно нас радује што су велико интересовање пока зали 

и наши најмлађи, због чега је овај програм додатно добио 

на својој лепоти.

О успеху програма најбоље сведоче похвале наших 

полазника, који су до самог краја програма долазили да 

заједно са нама развијају своје способности и квалитете. 

Овим пу тем преносимо неке од утисака родитеља и деце 

која су била део наше радионице.

• Колико је програм користан и интересантан говори 

чињеница да ћерка није хтела да пропусти ниједан час до 

сада. Програм је примерен њиховом узрасту, инструктори 

су врло професионални. Можда је сат времена по 

часу превише напорно за децу 

млађег узраста. Све похвале за 

организатора!

• Дружење уз спорт 

и учење енглеског језика. 

Програм прила гођен узрасту 

деце. Људи који раде 

са децом су позитивни, 

љубазни и предусретљиви. 

Све похвале и наставите 

тако!!!

• Програм је ве-

ома занимљив и заиста 

припомаже усавршавању при-

чања енглеског језика. Про фе-

сори су заиста дивни. 

Наше највеће задовољство је могућност да помогнемо 

младима у њиховом одрастању и усавршавању, због чега 

планирамо да и у будућ ности наставимо са оваквим 

програ мима. Надамо се да ћете нам се придружити у 

следећим заједничким активностима.

ЈЕЗИК И СПОРТ

ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ И ОСМЕСИ

часу пр

млађ

орг

•
и 

П

д

с

љ

С

т

ом

при

чања

сори су 

Наше највеће задовољство је
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Данашњи темпо живота у многоме је занемарио значај 

и предности волонтирања. Често нам се чини да немамо 

времена за губљење, посебно ако оно није плаћено, али да 

ли је баш тачно да волонтирање не доноси ништа? Бројне 

вештине, знања, праксе, људи су стекли управо радећи као 

волонтери, чиме су урадили много како за своју каријеру, 

тако и за себе лично. Волонтирање даје прилику за 

усавршавање, напредовање, одрастање, али и дружење. 

Школа „Ђуро Салај“ се већ годинама труди да младим 

људима пружи прилику да стекну прво радно искуство, 

чиме им се отвара пут за даље напредовање. 

Програм праксе подразумева стицање праксе и вештине 

кроз вођење наставе, али и ширење знања кроз рад у 

канцеларији са нашим љубазним особљем. Програм 

праксе у поменутим областима траје 3 месеца, 4 сата 

сваког радног дана, у терминима који волонтери сами 

одаберу.

Оглас за праксу је првенствено намењен апсолвентима 

и дилпомираним студентима Филолошког факултета 

Универзитета у Београду, али и студентима 3. и 4. године 

менаџмента и маркетинга.

Конкурс је отворен током целе године, а више 

информација можете пронаћи на сајту најстудент.

Са задовољством можемо рећи да велики број младих 

дипломираних студената, који чине наш образовни кадар, 

непрестано доприноси нашем пословном напретку својим 

иновативним идејама.

Од изузетне важности нам је да се наше младе колеге 

осећају пријатно и испуњено радећи са нама, као и 

чињеница да смо могли да помогнемо нечијем развоју и 

остваривању животних циљева.

Дакле, уколико поседујете стручно образовање, 

немате радно искуство, а желите да га стекнете, уколико 

сте креативни и спремни да унапређујете своје знање 

и вештине, доставите вашу биографију на адресу 

office@skolastranihjezika.edu.rs или лично у просто-

ријама наше Школе у Немањиној 28. 

Чекамо вас да напредујемо заједно!

РАСТИМО ЗАЈЕДНО

ВОЛОНТЕРИ

Образовање је једини начин да се постигне како 

материјално, тако и духовно богатство, које нам никада не 

може бити одузето. Мисија наше школе је да помогнемо 

свима који желе да напредују и раде како на свом, тако 

и на напретку читавог друштва. У складу са тим, школа 

„Ђуро Салај” годинама уназад отвара своја врата свим 

стручним професорима, који имају жељу да своје знање 

преносе другима. 

Овим путем позивамо професоре енглеског језика, који 

су спремни на озбиљан и одговоран 

рад са полазницима, посвећени 

настави и свим својим за-

дацима, да нам доставе своје 

биографије или на адресу 

office@skolastranihjezika.

edu.rs или да нас посете у 

просторијама наше Школе у 

Немањиној 28.

ПРОФЕСОРИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
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КУРС НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

ДЕЧЈЕ РАДИОНИЦЕ 

Уколико желите да радите на себи 

и свом усавршавању, врата наше 

Школе су отворена за вас током целе 

године. Како бисмо вас подстакли 

да се покренете, али и учинили 

предстојеће празнично време још 

занимљивијим, одлучили смо да 

наставимо да организујемо курсеве 

по најповољнијим ценама. Као веома 

успешне показале су се групе с  већим 

бројем полазника, које похађају 

течајеве  по нижим ценама. Наша 

претходно организована група за 

учење почетног немачког језика, по 

цени од само 3000 динара месечно, 

показала је велико задовољство, због 

чега смо одлучили да од јануара 

организујемо нову групу, која би 

похађала наставу два пута недељно, 

по 90 минута, у периоду од 5 месеци. 

Настава је намењена свима онима 

који би желели да уче немачки језик од 

самог почетка и да по најповољнијој 

цени заврше целокупан језички 

ниво. За предвиђених 5 месеци, 

обрађује се исто градиво као и на 

регуларним курсевима који трају 

6 месеци, једина разлика је у цени 

програма. Поред већ снижене цене, 

за незапослене нудимо додатне 

попусте, у жељи да им помогнемо да 

на што приступачнији начин остваре 

своје жеље и циљеве, због чега су 

месечне рате том типу полазника 

додатно умањене. Поред почетног 

немачког, овакав облик наставе биће 

организован и за полазнике средњег, 

тзв. А2, нивоа. 

Уколико сте заинтересовани за уче-

ње језика, позовите своје пријатеље и 

посетите нас на нашој познатој адреси 

у Немањиној 28. 

За развој сваке индивидуе од велике 

важности је период детињства, када 

се развијају све моторне вештине, 

упознаје свет око себе, развијају 

интересовања и социјални односи. 

Управо због ових разлога је од велике 

важности да се подстиче креативност 

код деце. Нова знања и вештине 

најлакше се усвајају кроз игру, која 

помаже у стимулисању деце да уче, 

размишљају, покажу креативност и 

да се науче да функционишу у групи. 

Радионица је савремени облик групног 

рада, где се учесници окупљају како 

би активно учествовали у одређеном 

стваралачком процесу. 

Негујући језичку културу, намера 

наше школе јесте да од најранијих 

дана покушамо да деци приближимо 

и подстакнемо интересовање за је-

зике, развијајући њихову машту раз-

новрсним садржајем. Кроз едука цију 

у ликовно-језичким ради оницама, 

деца ће учити да се кре ативно изразе 

бојама, облицима, ре чима, како на 

матерњем, тако и на енглеском језику.

Радионица би се одржавала три 

пута недељно у трајању од два сата, а 

програм би подразумевао:

• Оживљавање слова (алфабет)

• Израда животиња од различитих 

 материјала и учење њихових имена 

 на енглеском језику

• Израда воћа и поврћа од 

 разноврсних материјала и учење 

 њихових имена на енглеском језику

• Израда оригами кошуљица

• Прављење држача за оловке

• Прављење украса за домаће и 

 иностране празнике  

• Цртање, бојење уз употребу 

 енглеског језика

Кроз игру, машту и креативну 

радионицу деца ће обогатити ис-

куство учења енглеског језика, а кроз 

испољавање својих стваралачких 

могућности развијаће креативно миш-

љење, моторику и прецизност.

ЗИМСКИ КУРСЕВИ И РАДИОНИЦЕ
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ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАГАЊЕ CAMBRIDGE ИСПИТА

Уколико имате жељу да студирате 

или радите у иностранству  или да 

се запослите у фирми у Србији која 

захтева одлично познавање енглеског 

језика, Cambridge Englishe испит  

Вам може помоћи да остварите ваше 

професионалне циљеве. Ови испити 

из године у годину привлаче све већу 

пажњу због великог броја пословних 

могућности, али и због тога што је важе-

ње Cambridge сертификата трајно. 

Припремна настава за Cambrid-

ge испите заузима важно место у 

нашој школи, а држе је неки од на-

ших најискуснијих професора. На-

ставa је организована у складу са 

међународним  Cambridge  progra-

mom,  а подељена је према нивоима 

знања, због чега постоје припреме за 

FCE (First Certificate of English); CAE 

(Certificate of Advanced English) i 

CPE (Certificate of Proficiency in En-

glish). 

Целокупна припрема за Cambridge 

испите траје 9 месеци, али уколико 

сматрате да Вам је потребно мање 

времена за припрему или бисте 

желели да само обновите своје 

знање, наша Школа Вам нуди и 

могућност да са припремама почнете 

и од средине програма, тачније од 

јануара месеца. 

Cambridge диплома пружа број-

не могућности у академском и пос-

ловном свету, како у земљи, тако и 

у иностранству, због чега је велика 

предност уколико поседујете овако 

признат сертификат, а ми Вам можемо 

помоћи у томе.
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ЕНГЛЕСКИ И ЛАТИНСКИ

CARPE DIEM

У жељи да својим верним полаз-

ницима омогућимо да у што кра-

ћем временском року, и на што ис-

платљивији начин, успешно савладају 

целокупан језички ниво, одлучили 

смо да уведемо нови план и програм. 

Нови програм обухвата период од 

5 месеци у току којих се савладава 

градиво за целокупан језички ниво 

(А1, А2, Б1, Б2 или Ц1). Оно што овај 

план чини другачијим од класичних 

курсева јесте што се исти степен 

знања стиче за краћи временски 

период. Наш циљ је да се са истом 

количином градива и интензивнијим 

темпом рада дође до бржих резултата 

чији би главни чиниоци били наши 

ученици који би више труда уложили, 

наравно, уз помоћ наших стручних 

професора. 

По цени од 3000 динара месечно 

полазници ће бити у прилици да 

после само 5 месеци буду богатији 

за један језички ниво. Излазак на 

испит и сетрификат о положеном 

нивоу знања су урачунати у цену. 

Незапослени и студенти  ће бити у 

прилици да искористе специјалан 

попуст и да по цени од 2400 динара 

похађају сваки месец наставе.

У складу са овим планом и про-

грамом, од месеца октобра, у на-

шој школи одржаваће се курсеви ен-

глеског језика за почетне (А1, А2) 

и средње (Б1 и Б2) нивое. Поред 

писане литературе присутне на ча-

совима, полазници ће бити у прилици 

да користе бројна видео и аудио 

помагала која су такође веома 

битна у учењу страног језика. Наши 

професори настоје да, поред знања, 

полазницима пренесу и интересовање 

за традицију и обичаје ове земље 

са дугом и богатом историјом.  

Искористите невероватну цену курса 

и за само 15 000 динара обогатите 

себе знањем новог језика. Поред 

месечне школарине од са мо 2400 

динара за незапослене, нудимо вам и 

могућност бесплатног похађања курса 

уколико пријавите још четворо ваших 

пријатеља (4 + 1 гратис). Дођите да 

заједно кренемо у језичку авантуру. 

Ваша школа „Ђуро Салај“.

Латински представља основу свих 

романских језика, због чега се често 

назива и мајком језика. Латинским 

језиком су се у почетку служили Лати-

ни, становници покрајине Лаци јум (La-

tium), а његовом развијању највише су 

допринели Римљани.  Ши рењем римске 

власти јачао је и утицај латинског, који 

је убрзо постао светски језик. 

Данас многи сматрају да је латински 

мртав језик и да од њега немају ко-

ристи, али такво размишљање је далеко 

од истине, јер уколико размислите 

схватићете да је овај јединствен језик 

у основи готово свих битних области – 

медицине, књижевности, права, еко-

номије, фармације. Управо су ово 

раз лози због којих латински језик 

није и никада неће бити заборављен 

језик. Иако се он данас не користи у 

свакодневној комуникацији, његова и 

даља  широка употреба га чини уни-

вер залним и најраспрострањенијим је-

зиком.

Било да Вам је познавање латинског 

језика неопходно због школских, 

факултетских или пословних обавеза, 

школа страних језика Ђуро Салај је 

ту да Вам помогне да на најбржи и 

најефикаснији начин савладате све 

битне делове овог језика. Уколико сте 

решени да се позабавите овим богатим 

језиком или имате било каквих питања 

и недоумица, ми смо ту за Вас.

ВРЕДНИМ РАДОМ ДО СЕРТИФИКАТА
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НЕМАЧКИ И ЗДРАВСТВО
Школа страних језика „Ђуро Салај“ 

је окренута свима онима који имају 

потребу за учењем страних језика, због 

чега већ деценијама пружа квалитетне 

услуге у овој области. У понуди школе 

налазе се најразличитији језици, ме-

ђу којима је посебно интересовање 

за учење немачког језика. Поред 

регуларних курсева за све језичке 

нивое, у школи „Ђуро Салај“ нуде се 

посебне погодности за здравствене 

раднике.

Годинама уназад нашем меди-

цинском особљу се пружају могућ-

ности за посао и усавршавање у 

земљама немачког говорног подручја. 

Због недостатка здравствених радника 

у Немачкој, многи клинички центри 

и домови здравља имају отворене 

конкурсе на које се могу пријавити и 

наши радници. Проблем је додатно 

увећан чињеницом да суседна Швај-

царска нуди боље финансијске услове 

здравственим радницима, те немачки 

лекари и сестре напуштају своја радна 

места у домовини и одлазе са друге 

стране Алпа.

Велика потражња за стручним ме-

дицинским особљем у европским зем-

љама један је од разлога због којег нас све 

чешће посећују особе заинтересоване 

за учење немачког језика.

Сваке године из Србије у 

иностранство одлази неколико сто-

тина медицинских сестара како би 

нашле бољи посао.  Одлазе и оне ко-

је су запослене, али и незапослене. 

Доста се траже у Немачкој, и то у 

селима и варошицама изван великих 

градова јер тамо њихови држављани 

не желе да раде. Раније су са нашим 

дипломама сестре могле да буду само 

неговатељице у старачким домовима, 

али је сада ситуација другачија, због 

чега је број одлазака све већи. 

По многим доступним извештајима 

ондашњих медија, наше медицинско 

особље ужива велико поверење до-

маћина и њихов рад на простору 

Немачке и Аустрије је веома цењен 

и свакако добро награђен. Вредни 

помена су и изванредни услови за рад 

у свим домовима здравља, клиничким 

центрима и домовима за старе.

Наравно, увек се поставља етичко 

и морално питање одласка ван земље 

великог броја школованих и добро 

обучених кадрова, али о томе би 

требало да воде бригу првенствено 

држава и њене институције једном 

добро осмишљеном платформом. На-

равно да је пред младима дилема 

остати или отићи, но уколико ситуација 

нема изгледа за решењем и нема 

догледно извесне перспективе, нико 

нема права на осуду потраживања 

посла у другим срединама. Право 

на рад и запошљавање је неотуђиво 

и никаква замерка не стоји нити је 

оправдана. Уколико желите да по-

кушате нешто ново и другачије, а пот-

ребно вам је знање страног језика, ми 

ћемо се потрудити да вам помогнемо 

да на што бржи и ефикаснији начин 

остварите своје циљеве.

ЈЕЗИК И ПРОФЕСИЈА



 
  

„Дечји живот је као комад 
папира на који свако оставља 
белешку“ кинеска пословица 

20. новембар се у свим земљама 

обележава као Светски дан деце. На овај 

дан је Генерална скупштина Уједињених нација донела 

Декларацију о правима детета 1959. године, као и 

Конвенцију о правима детета 1989. Препорука УН је да 

се Светски дан деце обележава као дан разумевања међу 

децом, али и дан када се промовишу циљеви Конвенције 

о правим даетета усмерени на добробит сваког детета. 

Неопходно је стално радити на унапређењу положаја 

деце, посебно оних из осетљивих и дискриминисаних 

група. Различити су начини на који се може допринети 

развоју и напретку деце, због чега свако од нас треба 

да покуша да да свој максимум како би пружио помоћ 

онима којима је то потребно. Квалитетно одрастање и 

образовање неки су од кључних предуслова за успешан и 

испуњен живот. Школа „Ђуро 

Салај” се од почетка свог 

рада трудила да допринесе 

квалитетном школовању и тиме 

унапреди положај деце у друштву. 

У складу са тим, наша школа настоји 

да искористи сваку прилику како би 

организовала различите манифестације и 

едукативне радионице које би подстакле најмлађе да 

отпочну своје образовање. Нашу последњу манифестацију, 

„Обрадуј се и помози деци”, искористило смо да деци без 

родитељског старања омогућимо бесплатно похађање 

курсева страних језика, а њихови задовољни осмеси били 

су наша највећа награда.

Поред бесплатних курсева, наша школа настоји да 

омогући и приступачне цене свим осталим полазницима, 

због чега је давање попуста на редовне курсеве постала 

наша пракса. У овом броју нашег часописа поклањамо 

ваучер за месец дана бесплатног дечјег курса енглеског 

језика. Позивамо све да нам се придруже и да од 

најранијих дана раде на свом усавршавању.

  
„Ништа што је вредно не долази на брзину. Рад, 

константан и марљив рад, је једини начин да се дође 
до резултата који ће трајати.“ Хамилтон Холт

Међународни дан студената обележава се као 

успомена на прашке студенте, који су због мирног 

протеста против нацистичке окупације своје земље 

изгубили животе. У једном од протеста против 

нацистичке окупације, у Прагу 28. октобра 1939. 

године, студента медицине Јана Оплетала ранила је 

полиција у близини Народног музеја, који је 11. 

новембра 1939. године подлегао задобијеним 

ранама. Његовој сахрани, одржаној 15. 

новембра 1939. године, присуствовало 

је хиљаде његових колега, који су 

тај догађај претворили у још један 

протест против нацистичког режима. 

Ово је резултовало драстичним мерама од стране 

Нациста, који су 17. новембра 1939. године претресли 

студентски дом где је Оплетал живео. Том приликом 

је више од 1200 студената послато у концентрационе 

логоре, а девет студентских представника и професора 

је убијено, од стране Гестапа, без икаквог суђења. 

У Србији и осталим европским земљама овај дан 

се обележава већ годинама као дан студената и 

средњошколаца. Свесни колико су студенти важан 

део нашег друштва, циљ нам је да створимо могућност 

за њихово усавршавање и напредовање. Међусобна 

подршка је неопходан предуслов за успех и напредак 

једне заједнице због чега већ годинама настојимо да 

студентима омогућимо најразличитије погодности које 

би им помогле у даљем напредовању. Поред тога 

што  студенти који желе да усаврше 

или науче неки нови страни језик 

већ годинама долазе у нашу школу,  

ми им такође радо пружамо могућност 

да  своју прву праксу, али и плату добију  

управо код нас.

Наш посао пружа нам једну прелепу могућност, а то 

је да будемо део нечијег живота и то на најбољи могући 

начин. Помоћи некоме да оствари своје циљеве и жеље 

пружа велико задовољство, због чега са уживањем 

обављамо своје задатке.

МЕЂУНАРОДНИ И СВЕТСКИ ПРАЗНИЦИ
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РУСИЈА

Ермитаж

Катаринина палата поред Санкт Петербурга Кремљ

Црвени трг, Москва

Споменик Лењину Московски метро



По својој површини Русија је 

највећа светска земља која спаја два 

континента и мноштво различитих 

традиција и култура. Својим прос-

транством се дели на европски (за-

падни) и азијски (источни) део, а њихо-

ву природну границу чини планина 

Урал. Међу бројним природним 

богатствима, Русију посебно каракте-

рише богатство водом. Поред великог 

броја река, у Русији се налази и 

највеће језеро у Европи, које је уједно 

и најдубље језеро на свету. Бајкалско 

језеро је специфично по својој 

чистоћи и прозирности, као и по броју 

река које се уливају и изливају из њега. 

Наиме, у ово језеро улива се преко 330 

река, а излива само једна – Ангара. 

Богатство природним ресурсима 

помогло је Русији да постане један 

од водећих произвођача енергије, 

војне технологије, дијаманата, злата, 

сребра, бакра, графита и платине. 

Русија је једна од водећих велесила 

и у пољу уметности и науке; њени 

представници су доприносили, а 

доприносе и даље, развоју светске 

културе на највишем нивоу. Око 

4000 организација укључено је у 

најразличитија истраживања, а 70 

% њих припада држави. У области 

математике и програмирања, Русија 

заузима водећу позицију у свету.

Због посвећености свему што раде, 

Руси су великог успеха имали и у 

области спорта. По броју освојених 

медаља и на Летњим и на Зимским 

олимпијским играма, Русија је друга 

земља на свету.

Главни и највећи град Русије је 

Москва, а назив је добио по реци на 

чијој се обали налази. Порекло имена 

је непознато, а једна од претпоставки 

је да реч потиче из древног финског 

језика и значи мрачан или замућен.

РУСИЈА
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Због великог културног и историјског 

богатства, све тајне Москве се 

никада не могу открити до краја, због 

чега је сваки поновни одлазак у тај 

град нова авантура. У најпознатије 

знаменитости овога града убрајају 

се Црвени трг, који представља срце 

Москве; црква Светог Василија, 

чију је изградњу наручио цар Иван 

IV Грозни; Кремљ, који стоји као 

сведок многих трагичних догађаја 

руске историје; Бољшој театар, који 

се сматра највећим после театра La 

Scala у Милану; Московски државни 

универзитет Ломоносов, као и 

Московски метро, који је познат 

по лепо украшеним станицама у 

богатом соцреалистичком стилу.

Други по величини град у Русији 

јесте Петроград, данас познатији као 

Санкт Петербург. Санкт Петербург 

је одувек био културна престоница 

Русије, као и инспирација многим 

уметницима. 

Нека од најпознатијих имена 

европске архитектуре су у овом 

граду пројектовала знамените обје-

кте: Растрели је изградио Зимски 

дворац; Риналди Мраморни дворац и 

дворац Гачини; Роси Александровски 

театар... 

Симбол овог града је и један 

природни феномен познат под име-

ном Беле ноћи. Оне почињу средином 

јуна и трају до средине јула и стварају 

поетичну атмосферу касног сумрака 

и раног свитања, када потпуни мрак 

изостаје. 

Туристичка организација Санкт 

Петербурга организује фестивал 

„Беле ноћи“ који сваке године окуп-

ља најбоље руске балетане, оперске 

певаче и класичне музичаре на неко-

лико локација у граду.

Санкт Петербург један је од 

најлепших градова на свету, а због 

склада различитих архитектонских 

стилова називају га још и „Северном” 

или „Руском Венецијом”.

Природне лепоте, богата традиција, 

најистакнутији представници научно-

културне сцене, али и историје, 

само су неки од разлога због којих 

Русија спада у најзначајније земље 

света. Необична архитектура, бројни 

историјски остаци који сведоче 

о дугој и бурној историји Русије, 

непоновљиви природни феномени, 

глечерске планине, долине гејзира, 

део су богатства ове земље коју 

свакако вреди посетити.

17
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СЛОВЕНСКА РЕЧ

Руски припада источној групи 
словенских језика и четврти је нај-
распрострањенији језик на свету. 
Учење овог језика може вам донети 
многе погодности у културном, инте-
лектуалном и научном усавр шавању 
јер је руски на другом месту у свету 
по броју научних текстова из хемије, 
физике, математике, геологије, био-
логије и књижевности. Готово је 
немо гуће да постоји нека област на 
свету о којој Руси нису писали. 

Учење руског језика омогућило 
би вам потпуно уживање у неким 
од најлепших дела светске књи-
жевности која су написана управо 
на овом језику, као што су „Мртве 
душе”, „Браћа Карамазови”, „Рат 
и мир”, „Мајстор и Маргарита” и 
многа друга.

Руски и српски су сродни језици, 
због чега учење овог језика није 
превише напоран посао. Говорник 
може да разуме 50 % говорног рус-
ког у свакодневним темама, а такву 
предност треба искористити.

Познавање руског језика помоћи 
ће вам да се боље упознате са 
бога том руском историјом и да на 
прави начин упознате дух једног 
народа који је обележио и нашу 
прошлост. 

У жељи да на што бољи и исплатљи-
вији начин научите овај прелепи је зик, 
школа „Ђуро Салај” нуди вам специ-
јалну понуду за курсеве руског језика. 

Курсеви се одржавају за све 
језичке нивое, а настава се изводи 
два пута недељно у трајању од по 
90 минута, 5 месеци.

ЛЕПОТA РУСКОГ ЈЕЗИКА

    .  

7-10 2500,00 2   

4-6 4000,00 2  

2-3 4500,00 2  
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ЗАНИМЉИВОСТИ О РУСИЈИ

• Русија има најдужу границу на 
 свету. Граничи се са 14 земаља.

• Планински ланац Урал који 
 раздваја Русију на европски 
 и азијски део најстарији је 
 планински ланац на свету.

• Једну од најпопуларнијих дечјих 
 игрица Тетрис креирао је руски 
 програмер Алексеј Пажитнов.

• Најнижа температура измерена 
 у Русији износила је око – 70 ° C.

• Русија има најмање 
 15 тајних градова.

• Само у Санкт Петербургу 
 налазе се 221 музеј, 
 2000 библиотека, више од 80 
 позоришта, преко 
 100 концертних дворана 
 и установа културе. 

• Језеро Бајкал је најдубље 
 језеро на свету.

• Московском подземном 
 железницом дневно путује 
 и до девет милиона људи.

• У једном од најзначајнијих 
 музеја ове земље – 
 Ермитажу живи 70 мачака, 
 које штите здање од мишева. 

• Укупна дужина зидова 
 Кремља је 2235 метара.

• Многе речи из руског језика 
 су ушле у језике народа 
 света без превода: цар, бабушка, 
 тројка, самовар, гласност...

  
Грехов много, да и денег вволю - Много је греха тамо где има и много новца.

Книги не говорят, а правду сказывают - Књиге не причају, а истину говоре.

Богатство человека от смерти не избавит - Човек богатством не може избећи смрт.

Богатый бедному не верит - Сит гладном не верује.

Без беды друга не узнаешь - Пријатељ се у невољи познаје.

Что посе́ешь, то и пожнёшь - Што сејеш, то и жањеш.

  ...
„Нема ничег кориснијег и вишег него лепа успомена, а нарочито која је 

понесена из детињства, из родитељске куће”. Ф. М. Достојевски

„Ако ти се учини да ти је неко крив, заборави то и опрости. Ми немамо 

право да кажњавамо”. Л. Н. Толстој

„Да би човек био културан, није довољно да чита популарне романе и 

посећује позориште. Он мора непрестано, даноноћно да ради на себи, 

да чита, учи, труди се... И да одмах одбаци сујету, јер се сваки изгубљени 

сат рачуна”. А. П. Чехов

„Свака власт је насиље над људима”. М. Булгаков

Толстој Чехов Достојевски

Бајкал



(рус. Катюша) је позната руска 

песма о девојци која чезне за 

својим вољеним који је у војсци. По 

овој руској песми имена су добили 

вишецевни ракетни лансери 

БМ-8, БМ-13 и БМ-31 произведени 

и коришћени од стране Црвене 

армије током Другог светског рата

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Процветале јабуке и крушке,
развила се магла над реком.
Излазила на обалу Каћуша,
На високу обалу, на стрмину.

Излазила, песму запевала,
о степском, сињем орлу,
о оном, кога је волела,
о оном, чија је писма чувала.

О, ти песмо, девојачка песмо,
ти лети за јасним сунцем,
и воjнику на далекој граници,
од Каћуше пренеси поздрав.

Нек’ се сети девојке обичне,
Нек’ послуша, како она пева,
нек’ земљу чува родну,
а љубав ће Каћуша сачувати

ОРИГИНАЛНО РУСКО

 
је радикалан уметнички покрет који 

карактеришу бројни уметнички, лите-

рарни и позоришни експерименти, то-

ком прве трећине XX века. Ову групу 

уметника повезало је виђење уметности 

као средства за промену друштва. Иако 

је друштвено-политичка ситуација у 

земљи проузроковала бројна негативна 

осећања, као што је осећај бесмисла 

света, авангардни уметници су се 

окренули трансформацији друштва 

и живота кроз уметност.  Њихово 

увођење геометризације у ликовни израз 

представљао је одраз модернизације 

претежно аграрног руског друштва и 

снажну веру у радничку револуцију, 

прогрес и индустријализацију. Око 1910. 

су почела окупљања мањих уметничких 

група у покрете, а врхунац је постигнут 

московском изложбом „Каро пуб“, 

када се авангарда први пут објединила. 

Питање опстанка овог покрета диктирале 

су политичке промене у Русији, 

а њен крај је обележен око 

1930. године. 

„Црни квадрат” је ремек дело 

водећег уметника авангарде, 

Казимира Маљевича и пред-

ставља својеврсну рево луцију 

у уметности.
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70 година званичног атеизма за 

време совјетске власти учинило је да 

божићни празници постану световнији 

и да се акценат пренесе на Нову годину. 

Сам Божић је за то време остао чисто 

верски празник само у Цркви. Међутим, 

људи су се временом поново окретали 

обичајима које овај празник доноси.

Празнику је увек претходио при-

премни период. Некада је то у 

православној Русији био пост с молит-

вама, бдењима и уздржањем. Требало 

је припремити своју душу за важан 

догађај – рођење Спаситеља. Период 

чекања траје 40 дана (од 28. новембра 

до 6. јануара). Треба напоменути да 

Руска православна црква, као и СПЦ, 

користи стари римски јулијански 

календар, који је цела Европа користила 

до 1582. године, пре него што је папа 

Григорије XIII увео нови календар 

који је добио назив – грегоријански. 

Разлика између два календара износи 

13 дана. Зато руски Божић пада на 7. 

јануар (25. децембар по јулијанском 

календару).

Период чекања је пост који захтева 

одрицање од меса, млечних намирница 

и јаја. Међутим, дозвољавају се риба и 

алкохол, због чега се пост не сматра 

строгим. Црква пост сматра обавезним, 

али не треба мислити да га сви поштују, 

као што је то било пре револуције 1917. 

године, кад се у већини продавница 

мрсне намирнице нису чак ни 

продавале. Они који црквено славе 

Божић, окупљају се за столом на Бадње 

вече – 6. јануара увече. На трпезу се 

износе сва посна јела која се највећим 

делом састоје од житарица. Права 

божићна трпеза почиње следећег дана, 

кад се сви врате из цркве са службе. 

Руски празници увек се прослав-

љају бројним фестивалима у Москви. 

Овога пута, издвајамо неке од најза-

нимљивијих. 

„Московски руски зимски фест-

ивал” –  одржава се последње недеље 

децембра и прве недеље јануара 

у парку Изма илово. Дух зимског 

фестивала се осећа у целом граду – 

на Црвеном тргу се праве скулптуре 

од леда, а избор за најлепшег Снешка 

Белића одржава се у Улици Арбат.

„Фестивал децембарских ноћи” –  

Током друге половине децембра и 

прве половине јануара, одржавају 

се концерти домаћих, али и страних 

оркестара. 

„Масленица” – слави крај зиме и 

долазак пролећа. Обавезни атрибут 

овог празника јесу руске палачинке, 

познате као блины, због чега се овај 

празник још назива и Блинница, 

Блинщина, Блинная неделя.

Поред испробавања традици-

оналне, руске, зимске хране, посети-

оци могу уживати и у изгледу изван-

редних ледених скулптура, звуку 

непоновљивих балалајки, као и 

у незаборавној вожњи „тројка“ 

санкама. 

РУСКА ЗИМА

ЗИМСКИ ПРАЗНИЦИ У РУСИЈИ
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За Русију се може рећи да 

је земља великих гурмана. 

Због бројних друштвених 

промена, али и утицаја 

многих народа који су били, 

или и даље јесу, део ове 

земље тешко је у неколико 

реченица описати руску 

кухињу. Свака област 

Русије може се похвалити 

јединственим јелима. Због 

тога ћемо овог пута говорити 

само о неким специфичним 

руским производима.

ПИРОГ (назив потиче од старо-

руске речи пир – гозба) – Пите су 

одувек биле саставни део сваке 

свечане празничне руске трпезе. Међу 

5 омиљених руских пита налазе се:

• Векошњики (Векошники) - 

питице надевене комадићима меса 

или рибе преосталим од јучерашњег 

ручка или вечере. 

• Калињик (Калинник) – је једна 

од најстаријих руских пита. Плодови 

худике (рус. калина) најпре су се 

сушили и ситнили, а затим се од њих 

припремао надев за питу.

• Боркањик (Борканник) – У 

областима где су Руси живели заједно 

са народима финског порекла 

пита од ражаног или од ражаног 

и пшеничног брашна са филом од 

шаргарепе и тврдо куваних јаја звала 

се „боркањик“.

• Губњик (Губник) – пита од 

печурака. Ивице теста се затварају, 

а средина остаје отворена, због чега 

питице имају облик усана (рус. губы 

- усне).

• Наливашњики (Наливашники 
пряженые) – троугласте питице од 

тврдог теста, пуњене надевом од 

сира, јаја или нечим слатким.

СУПА има значајно место у руској 

кухињи. Међу најпознатијим руским 

супама налазе се шчи (од купуса) и 

боршч (од цвекле).

Ево једног начина како можете да 

припремите чувени боршч.

Састојци: 

• 200г целера; 

• 500г цвекле;

• 2 главице лука; 

• 1 кашика путера; 

• 1л говеђе супе; 

• 3 кашике винског сирћета; 

• 250г белог купуса; 

• 200г уситњеног парадајза 

   (свеж или из конзерве); 

• 750г куване јунеће плећке; 

• со, бибер.

Припрема:

Целер ољуштите и нарендајте на 

трачице. Цвеклу ољуштите и исеците 

на колутове. Лук ољуштите, исецкајте 

и стакласто пропржите на путеру. У 

то додајте целер и цвеклу и кратко 

пропржите. Прелијте с толико супе да 

МРВИЦА И КАПЉИЦА

РУСКА ТРАДИЦИОНАЛНА КУХИЊА
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састојци буду покривени течношћу. 

Зачините сирћетом, сољу и бибреом 

па кувајте око 30 минута.

Очистите купус и танко га 

изрендајте. Убаците у чорбу, заједно 

с парадајзом, прелијте остатком 

супе и кувајте још 30 минута. Месо 

исеците на коцке и нека проври са 

чорбом, коју ћете по потреби још 

зачинити. Боршч можете посужити с 

киселом павлаком.

РИБА је од најстаријих времена 

била суштински елемент исхране 

руског народа. Руси су припремали 

рибу на различите начине, да им 

не би досадила: печена, динстана, 

пуњена, димљена, пржена, цела или 

у комаду. Најзад, може се кувати 

бистра рибља чорба, такозвана 

„уха“, која не постоји у другим 

кухињама света. Као најпопуларније 

и најделикатесније руско јело издваја 

се кавијар.

КЕФИР – најпознатији руски 

млечни производ, добијен од 

укисељеног пуномасног или обраног 

крављег млека, у чијем настајању 

важну улогу имају кефирове гљивице. 

Међу типичне руске десерте 

спадају блины, руске палачинке и 

Гоголь-моголь, крем од жуманца и 

шећера.

КВАС – руско национално пиће. 

Класичан квас има густину и опорост 

јабуковаче са ниским процентом 

алкохола, а добија се ферментацијом 

црног или ражаног хлеба, изворске 

воде и биља, мада постоје и врсте 

кваса које се праве од бобичастог 

воћа, других врста житарица и репе. 

Квас се конзумира самостално као 

напитак, али се користи и као основни 

састојак хладних летњих чорби.
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ИЦФЕ је међународно признат испит који се односи на 

проверу знања енглеског језика у области финансија и ра-

чуноводства. Основне карактеристике овог типа испита су:

• подразумева ниво знања Б2 ка Ц1 нивоу

• битан је за стручњаке, као и студенте у областма 

 финансија и рачуноводства

• може бити пресудан у запошљавању у домену 

 финансија

• са положеним испитом стиче се способност 

 учествовања  на састанцима финансијске природе, 

 разумевање докумената у тој области (извештаји, 

 чланци, писма)

• испити се полазу 2 пута годишње у мају и новембру

• испит садржи четири дела: читање, писање, слушање, 

 разговор

• испит се оцењује у Кембриџ институцијама у 

 иностранству и резултати стижу за око месец дана

• стицање ове дипломе омогућава вам да се запослите 

 било где у свету у компанијама које се баве овим 

 делатностима

Од посебне важности је за: рачуновође, ревизоре, 
интерне ревизоре, консултанте, пореске савет нике, 
финансијске директоре, менаџере, анали тичаре, запо-
слене у контролингу, портфолио менаџере.

ACCA је скраћеница од Тhe Association of Charte-

red Certified Accountants - Асоцијација овлашћених 

сертификованих рачуновођа, која је водеће међународно 

рачуноводствено тело. АЦЦА квалификације које се стичу 

полагањем овог испита признате су од земаља чланица 

Европске Уније и Уједињених Нација. Неке од познатих 

светских компанија које га признају су: KPMG, Pricewa-

terhouse Coopers (PwC), Sanofi-Aventis, UK Border Agen-

cy… У свим државама се сматра еквивалентним њиховим 

локалним квалификацијама. Високог је стандарда и 

такође еквивалентан  универзитетској дипломи из датих 

области. Покрива све области пословања од финансијског 

извештавања и финансијске ана-

лизе, банкарства, кон сал тинга, 

управљачког рачуно во дства, пос-

ловног опоре зивања и права до 

ревизије, као и пословне етике.

Цела квалификација се састоји 

од укупно 14 делова. Већ сама 

чињеница да сте почели са по-

лагањем ових испита, као и сер-

тификат о положених неколико 

делова од укупног броја омогући 

ће вам да се боље котирате у 

очима свог послодавца.

Уколико кандидати у оквиру програма смера на свом 

факултету имају одређене испите који су укључени у 

АЦЦА, могу бити изузети од полагања истих. Испит се 

полаже при Британском савету, а рокови за полагање су 

два пута годишње.

Сваки ниво курса временски је усклађен са терминима 

полагања. Спроводи га предавач са вишегодишњим 

искуством у домену професионалних курсева из области 

економије (рачуноводство, ревизија, банкарство, финан-

сијска тржишта и финансијски посредници, осигурање, 

пензиони и инвестициони фондови, корпоративне финан-

сије, макроекономија…). Наши клијенти на истоименим 

курсевима су биле познате фирме, банке, министарства и 

Народна банка Србије.

Захтевани улазни ниво енглеског језика за приступање 

курсу је Б2–Ц1. Улазни тест (за утврђивање нивоа 

кандидата) је бесплатан и ради 

се у просторијама наше школе.

Настава је организована 

у складу са акредитованим 

уџбеницима који се састоје од 

комбинације теоријских тема 

и њихове практичне примене 

кроз задатке. За периодичну 

практичну проверу знања имамо 

оригиналне тестове који су 

били коришћени у претходним 

роковима, као и одговарајући 

додатни материјали.

КУРСЕВИ

ICFE (INTERNATIONAL CERTTIFICATE IN FINANCIAL ENGLISH)

ACCA (ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS)

дд фф ј уууурррр ууууу јјј Ц
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ТОЕФЛ је курс намењен полазницима који желе 

да полажу тест ТОЕФЛ којим се процењује њихова 

способност да користе и разумеју стандардни амерички 

енглески на нивоу који ће им омогућити да се школују или 

раде у Америци или у некој другој земљи на енглеском 

говорном подручју.

Зашто полагати испит из ТОЕФЛ-а?
Испит из ТОЕФЛ-а је амерички тест и постоји већ 40 

година; признаје га више од 6.000 институција у 110 

земаља света. Скоро сви амерички колеџи и универзитети 

постављају полагање ТОЕФЛ-а као основни предуслов 

за пријављивање страних студената за упис како би 

студенти могли да читају и разумеју уџбенике и друге 

дидактичке материјале, прате предавања, хватају 

белешке, разговарају са професорима и службеницима 

на факултету као и са другим студентима. Осим тога, 

многи програми давања стипендија и агенције које издају 

одобрења или потврде служе се резултатима ТОЕФЛ 

испита да би проценили који је ниво знања енглеског код 

пријављених кандидата.

Иако постоје и други стандардизовани језички испити, 

ТОЕФЛ је убедљиво најважнији тест у Северној Америци, 

али га признају и многи универзитети у Европи и широм 

света.

ИЕЛТС је међународно признат испит из енглеског је-

зика који тестира знање кандидата чији матерњи језик 

није енглески.

ИЕЛТС је курс намењен полазницима који желе да 

полажу ИЕЛТС тест ради студирања или запослења у 

Великој Британији, Америци, Канади, Аустралији, Новом 

Зеланду или Ирској. Резултате овог теста признају и многа 

професионална удружења, имиграционе власти и друге 

владине агенције тих земаља.

Постоје две верзије испита у зависности од непосредне 

сврхе полагања.

• Академска верзија (Аcademic Моdulе) 

 – испитом се утврђује да ли је кандидат спреман 

 да прати наставу на основним или постдипломским 

 студијама на енглеском јазику.

• Општа верзија (General Training Мodulе) – намењен 

 је студентима који желе да доврше средњошколско 

 образовање у некој од земаља енглеског говорног 

 подручја, кандидатима који учествују у програмима 

 обуке особља, као и за потребе имиграције у друге 

 земље где је енглески матерњи језик.

Ове две верзије теста нису исте тежине и нису 

међусобно заменљиви. Сви кандидати морају полагати 

испит који тестира сваку од четири основне вештине: 

слушање (listening), читање (reading), писање (wri-

ting) и говор (speaking). Обе верзије имају исти тест 

слушања и говора (listening and speaking modules), али 

се разликују у тестовима читања и писања (reading and 

writing modules).

Како да се припремим за испит?
Припремна настава за полагање испита се одржава у 

Школи страних језика „Ђуро Салај”. Период припреме 

за полагање ИЕЛТС испита зависи од улазног знања 

полазника, због чега је неопходно да се прво изврши 

тестирање, које се може обавити у просторијама наше 

школе у Немањиној 28.

Припрема за ИЕЛТС испит се може одржавати у групи, 

индивидуално или полуиндивидуално.

TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

IELTS
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У нашој Школи имате могућност плаћања у више месечних рата, а 
постоји и низ попуста на редовне цене курсева. Попуст од 10% аутоматски 
остварују сви наши стари полазници и полазници који плате целокупну 
вредност курса, а за чланове исте породице одобравамо и породични 
попуст. Такође, ту су и посебни по пусти за студенте, средњошколце и 
незапослене, за полазнике курсева за одрасле који похађају наставу у 
преподневним терминима, попуст за чланове Уније послодаваца Србије 
и запослене у ЕДБ-у.

Уколико мотивишете Ваша четири пријатеља да заједно учите неки од 
страних језика, похађате курс гратис.

ПОГОДНОСТИ У ШКОЛИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА „ЂУРО САЛАЈ“

НАСТАВА

    
 

   

20% 30% 20%
20% –   
gratis –   

20% –  

 

10%
gratis 

 

 
 

-

 
 -   

 
 

 

20% 25% 10%

У зависности од ваших афинитета, потреба и 

могућности, школа „Ђуро Салај” нуди могућност 

учења страних језика кроз групну, полуиндивидуалну и 

индивидулану наставу. 

ГРУПНА НАСТАВА подразумева рад у групи од 

минимум 5 полазника, који имају исто или слично 

предзнање. Настава је намењена свима онима којима 

је интересантније и корисније да уче страни језик у 

друштву, а одвија се два пута недељно, по 90 минута. У 

нашој школи упис траје током целе године, због чега је 

могуће да се пријавите у било ком тренутку. 

ПОЛУИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА подразумева рад са 

мањим бројем полазника, него што је случај са групном 

наставом (од 2 до 4 полазника). Овај тип наставе наме-

њен је свима онима који више воле рад у мањим групама. 

Неопходно је да полазници имају слично предзнање, као 

и жељу да се међусобно по државају и подстичу у раду. 

Због мањег броја полазника, могуће је да се термини 

наставе прилагоде вашим властитим обавезама. 

ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА пра ви је избор за све оне 

који желе потпуну посвећеност професора, савладавање 

специфичних области, да у што краћем периоду 

остваре свој циљ или за оне којима је потребна већа 

флексибилност приликом за казивања термина. Овакав 

тип нас таве такође пружа могућност да учествујете у 

креирању наставног програма, динамици одржавања ча-

сова и њиховим териминима. Неке од главних предности 

овог типа наставе су: 

• брз напредак;

• пуна флексибилност;

• основне теме су изабране у складу 

 са вашим афинитетима 

 и потребама;

• сва пажња је усмерена на вас

ТИПОВИ НАСТАВЕ 



27

ИГРИЦЕ

ПРОЧИТАЈ, ОБОЈИ, ДОДАЈ...
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Услови коришћења купона:
Купони за децу
• рок искористивости купона за децу је 31.12.2016.

• за један курс се може искористити само један купон

• није могуће добити додатне попусте уз купон

• школа „Ђуро Салај” задржава право немогућности  остваривања 

  купона уколико не постоји формирана група за одређени ниво

Купони за одрасле:
• купон за незапослене, запослене и студенте важи током целе године

• за један курс се може искористити само један купон

• није могуће добити додатне попусте за купон

• школа „Ђуро Салај” задржава право немогућности остваривања 

  купона уколико не постоји формирана група за одређени ниво

ЂУРО САЛАЈ ВАМ ПОКЛАЊА

КУПОНИ
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Србија, са производњом Weiss light расвете, новим 
идејама и производима, постаје озбиљан лидер у региону 
и Европи. Сва производња, од репроматеријала, до финал-
ног производа, обавља се у погонима фирме Weiss Light. 
Поседујемо машине које годишње могу да произведу до 
милион сијалица, најразличитијих врста и намена. 

Weiss light сијалице, по правилу трају између 20.000 – 35.000 
сати, а искуство показује да њихово трајање може ићи и до 
50.000 сати. У поређењу са штедљивим, флуоросцентним 
сијалицама, то је најмање три пута дужи рок трајања, док је у 
поређењу са класичном сијалицом век трајања и до 25 пута 
дужи.

У понуди имамо комплетан асортиман ЛЕД расвете који 
производимо: сијалице, траке, цеви, као и  асортиман који 
увозимо: панеле, напајања, рефлекторе и контролере.

Предност ЛЕД сијалица је изузетно дуг век трајања, са 
утрошком до 90% мање енергије у односу на класичне 
сијалице.

Weiss light  

Otvaramo novu po etnu grupu

KUBANSKE SALSE

Termini: ponedeljak i sreda od 19 do 20h.

Za Vas možemo pripremiti  ash mob, 
originalni ro endanski nastup, pomo i Vam 
da zaprosite ili budete zaprošeni, prvi bra ni 
ples u koji možete uklju iti i vaše prijatelje...
Nau ite da plešete salsu, bachatu i kizombu 
sa nama na po etnim asovima ili unapredite 
svoje plesne pokrete na višim grupama

Resavska 78, tel. 064/400-14-77
www.alcentro.rs,       Al Centro Salsa Beograd

Dođite i postanite deo igre!
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 28 011/3621- 614; 3619- 462

www.skolastranihjezika.edu.rs
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Београд , Немањина 28 
�3619-462, 3621-614
w w w. s ko l a s t r a n i h j e z i k a . e d u . r s

ДРУЖИТЕ СЕ СА СВЕТОМ, КРЕНИТЕ ОД НАС!






