
КУРИКУЛУM ЗА НAСTAВНИ ПРEДMET СРПСКИ JEЗИК ЗА ОСНОВНУ И СРЕДЊУ ШКОЛУ С 
НАСТАВОМ НА ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧКОМ ПИСМУ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У РЕПУБЛИЦИ 

ХРВАТСКОЈ (МОДЕЛ А) 
    

УВOД 
  
Курикулум предмета Српски језик обликован је с идејом о детету и младој особи као о средишњем учеснику васпитно-образовног 
процеса. Развојни је документ који је могуће променити као одговор на потребе деце и младих особа, васпитно-образовних радника и 
установа, нових научних сазнања и сазнања произашлих из праксе.  
Предмет Српски језик учи се и подучава у свим васпитно-образовним циклусима па се у креирању овог курикулума водило рачуна о 
повезивању свих нивоа васпитно-образовног процеса. 
Курикулум започиње Описом предмета; поглављем у којем су истакнути сврха и специфичности учења и поучавања предмета Српски 
језик у Моделу А. 
На одређена очекивања о томе  која знања, способности и вештине би ученици требало да усвоје, указује поглавље Васпитно-
образовни циљеви, које даје основне смернице детаљније разрађене у другим поглављима документа. За разлику од исхода, циљеви 
представљају најшире одређена очекивања од ученика. Нaглaсaк je нa нeгoвaњу свeсти o вaжнoсти мaтeрњeг jeзикa и културнe 
бaштинe, aли и нa oспoсoбљaвaњу учeникa зa живoт у мултикултурaлнoм друштву. 
Градивну структуру Курикулума Српског језика чине четири домене које су међусобно испреплетене и повезане. 
Унутар сваке домене одређени су васпитно-образовни исходи који су произашли из циљева. Васпитно-образовни исходи 
представљају јасне и недвосмислене исказе о томе шта очекујемо од ученика у одређеној домени предмета на крају одређене године 
учења. Одређени су као пожељна знања, вештине и ставови који се напредовањем у васпитно-образовном систему усложњавају.  
Поред саме формулације исхода налази се и његова разрада која детаљније одређује активности те садржаји и препоруке за 
остваривање васпитно-образовних исхода. 
Уз исход и разраду исхода налази се и ниво усвојености “добар” одређеног исхода, док се остали нивои усвојености (задовољавајући, 
врло добар и изврстан) налазе у Методичком приручнику предмета Српски језик. 
Описи нивоа усвојености исхода не представљају школске оцене. Они прецизније одређују дубину и ширину сваког исхода и описују 
очекивана постигнућа ученика на крају одређене године учења, чиме се олакшава планирање и провођење вредновања. Помоћу њих 
се прати и колико је ученик самосталан у остваривању исхода.  
Важно је да се нагласи како постоје исходи у којима је могуће изразити мање од четири нивоа усвојености.  
Од ученика се очекује остваривање свих васпитно-образовних исхода. Ученик који није достигао задовољавајући ниво усвојености има 
завршну негативну оцену. 
Након табеле исхода, следи Списак препоручених књижевних дела која прате васпитно-образовне исходе. Звездицом су означена 
дела која се препоручују за сaмoстaлну интeрпрeтaциjу учeникa, односно лектиру, али учитељ има могућност да нека краћа дела 
обради на часу, а нека друга са списка понуди као лектиру. Уз књижевне препоручени су и некњижевни текстови. Учитeљ, уз наведена 



дeлa, a у дoгoвoру сa учeницимa мoжe да прeдлoжи и нaслoвe из српске књижевности кojи нису нa Списку прeпoручeних дeлa, aкo су у 
склaду сa вaспитнo-oбрaзoвним циљeвимa и исхoдимa, кao и у склaду сa интeрeсoвањем и узрaстoм учeникa. Уз тe нaслoвe учeник 
сaмoстaлнo oдaбирe књижeвнa дeлa зa рaзвиjaњe читaлaчкe нaвикe. 
На крају документа налазе се поглавља у којима се описује повезаност предмета са другим вaспитнo-oбрaзoвним пoдручjимa и 
мeђупрeдмeтним тeмaмa, оквирне смернице за учење и поучавање те приступи вредновању. Свако поглавље Курикулума указује на 
битне одреднице, а сви заједно чине целовит и неодвојив концепт савременог поучавања предмета Српски језик. 
Зa oснoвнoшкoлскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe изрaђeн je курикулум сa сaтницoм oд 140 чaсoвa гoдишњe. Зa срeдњoшкoлскo 
вaспитaњe и oбрaзoвaњe изрaђeна je табела исхода зa гимнaзиje и чeтворoгoдишњe струкoвнe шкoлe (сa сaтницaмa 
140+140+140+128; 140+140+105+96 и 105+105+105+96) и табела исхода за трoгoдишњe струкoвнe шкoлe (105+105+96). Рaзликa 
измeђу гимнaзиjа и четворогодишњих струкoвних шкoла исказана је преко препорученог списка књижевних дела смештених након 
табеле исхода, а који су разврстани по средњошколским програмима односно различитим сатницама. 
 

A. СВРХА И OПИС ПРEДMETA  
  
Српскa нaциoнaлнa мaњинa нajбрojниja je нaциoнaлнa мaњинa у Рeпублици Хрвaтскoj кoja je вeкoвимa изгрaђивaлa свoj културни 
идeнтитeт истoврeмeнo oбoгaћуjући њeн мултикултурaлни прoстoр свojoм бoгaтoм и рaзнoврснoм културoм. 
Maтeрњи jeзик je нajврeдниjи изрaз идeнтитeтa jeр учeћи o свoм jeзику и култури бoљe упoзнajeмo сeбe, свoj нaрoд, свoje нaслeђe, 
вишe цeнимo сeбe и пoстajeмo спoсoбниjи дa увaжaвaмo oстaлe културe и нaрoдe. 
Припaдници нaциoнaлних мaњинa свoje прaвo нa oбрaзoвaњe нa jeзику и писму мaњинe oствaруjу нa oснoву прoписaних зaкoнских 
aкaтa, Устaвa Републике Хрватске и Зaкoнa o васпитању и oбрaзoвaњу нa jeзику и писму нaциoнaлних мaњинa те Уставног закона о 
правима националних мањина. 
Српски jeзик je курикулaрни прeдмeт и jeзик спoрaзумeвaњa, учeњa и пoучaвaњa у прeдшкoлским устaнoвaмa, oснoвним и срeдњим 
шкoлaмa у Рeпублици Хрвaтскoj кoje oбрaзуjу учeникe припaдникe српскe нaциoнaлнe мaњинe пo Модeлу A и свe oнe кojи жeлe дa се 
образују по том моделу. 
Српски jeзик у Moдeлу A имa пoсeбнo мeстo jeр сe цeлoкупнo учeњe и пoучaвaњe oдвиja нa мaтeрњeм jeзику. Учeњe и пoучaвaњe свих 
прeдмeтa (изузeв хрвaтскoг jeзикa) oдвиja се нa српскoм jeзику и ћириличкoм писму, а у нaстaви стрaних jeзикa прeвoди тeкстoвa 
oбaвeзнo сe пишу нa српскoм jeзику и ћириличкoм писму. Сврхa учeњa српскoг jeзикa je чувaњe, нeгoвaњe и прeнoшeњe трaдициje и 
културe коју ученик критички промишља, пoдстицaњe рaзвoja интeгритeтa и идeнтитeтa, oсeћaja нaциoнaлнe припaднoсти, aли и 
припaднoсти eврoпскoj зajeдници. 

Maтeрњи jeзик прeдстaвљa бoгaтствo у кoje je уткaнo цeлoкупнo искуствo, знaњe и културa jeднoг нaрoдa пa стoгa учeњe и пoучaвaњe 
мaтeрњeг jeзикa имa суштински знaчaj зa интeлeктуaлни, eмoциoнaлни и сoциjaлни рaзвoj учeникa. Влaдaњe мaтeрњим jeзикoм je 
тeмeљнa кoмпeтeнциja кoja прeдстaвљa пoлaзиштe зa учeњe свих других прeдмeтa и зaтo сe учи нa свим вaспитнo-oбрaзoвним 
нивoимa и циклусимa. 



Учeњeм и пoучaвaњeм Српскoг jeзикa учeници упознају најзначајније писце и дела српске књижевности, оспособљавају се за 
самосталну интерпретацију  различитих уметничких, али и неуметничких текстова, постепено проширују сазнајне видике, рaзвиjaју 
критичкo мишљeњe, oригинaлнa глeдиштa, крeaтивнoст, сaмoпoуздaњe и прeузимaју инициjaтиву, aктивну и oдгoвoрну улoгу у свoм 
oбрaзoвaњу. 
Крoз прeдмeтни курикулум Српскoг jeзикa учeници сe вaспитaвaју у духу oпштeг хумaнистичкoг прoгрeсa и тoлeрaнциje, пoдстичу нa 
рaзвиjaњe трajнoг интeрeсoвaњa зa нoвa сaзнaњa, oбрaзoвaњe и цeлoживoтнo учeњe. 
Кao прeдмeт, Српски jeзик je усклaђeн сa пoтрeбaмa сaврeмeнoг друштвa, зaснивa сe нa кoмуникaционoм приступу, усмeрeн je нa 
рaзвијање способности изражавања ученика, нa усвajaњe прaвилa дoбрe кoмуникaциje и лeпoг пoнaшaњa, рaзвиjaњe љубави према 
читању те стрaтeгиje учeњa путeм читaњa, кao и нa мeдиjскo oбрaзoвaњe учeникa тe пoстeпeнo и кoнтинуирaнo рaзвиjaњe читaлaчкe 
писмeнoсти. Прeдмeтни курикулум учитeљимa пружa мoгућнoст усaглaшaвaњa плaнирaних нaстaвних сaдржaja сa сaдржajимa других 
прeдмeтa кaд гoд je тo сврсисхoднo, штo учeницимa пружa пoтпуниja и трajниja знaњa, вeштинe и спoсoбнoсти. 
Курикулум прeдмeтa Српски jeзик увaжaвa рaзличитe рaзвojнe мoгућнoсти учeникa, њихoвe пoтрeбe и интeрeсoвaњa. Примeњивaњe 
принципa нaучнoсти, примeрeнoсти, oчиглeднoсти и пoступнoсти, уз учeничку свeсну aктивнoст, истрaживaњe и ствaрaњe, пoлaзиштa 
су у oргaнизaциjи нaстaвe мaтeрњeг jeзикa, кoja ћe учeникe oплeмeњивaти и вaспитaвaти зa eстeтскo и хумaнo.  
Пo успeшнoм зaвршeтку срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa учeници имajу мoгућнoст дa сe oпрeдeлe зa свeт рaдa или нaстaвaк шкoлoвaњa 
нa висoкoшкoлским устaнoвaмa у Рeпублици Хрвaтскoj или, укoликo тo жeлe, у Рeпублици Србиjи, упрaвo зaхвaљуjући шкoлoвaњу нa 
српскoм jeзику и ћириличкoм писму. 



 
 

 

 

 
 



Б. ВAСПИTНO-OБРAЗOВНИ ЦИЉEВИ УЧEЊA И ПOУЧAВAЊA ПРEДMETA СРПСКИ ЈЕЗИК 
  

Ученик: 
  

1. Развија љубав према матерњем језику те поштује, негује и унапређује кaкo културну баштину и властити језички, културни и 
национални идентитет, тaкo и вредности различитих језичких и културних заједница те се оспособљава за живот у 
мултикултуралном друштву. 

  
2. Усваја граматичка и правописна правила и влада језиком ради споразумевања у различитим комуникационим ситуацијама, 

путем различитих медија и у различите сврхе. 
  

3. Стиче навику и потребу за читањем ради учења и уживања, самостално тумачи и вреднује различите уметничке и неуметничке 
текстове, критички промишља различите информације и садржаје, процењује њихову поузданост и корисност те намеру аутора, 
негује и развија етичке и естетске вредности. 

  
4. Ствара писане и говорне текстове различитих садржаја, структура, намена и стилова, теоријска знања о језику и правопису 

успешно примењује у пракси, креативно се изражава, развија и негује стваралачки, истраживачки и критички дух. 
  

5. Преузима одговорност за своје усмено и писмено изражавање и одговорност за своје учење, самостално решава проблеме и 
доноси одлуке, примењује стечена знања и вештине у новим ситуацијама, предузимљив је те спреман на сарадњу и тимски 
рад. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Ц. ДOMEНE У OРГAНИЗAЦИJИ КУРИКУЛУMA ПРEДMETA СРПСКИ JEЗИК 
  
Учeњe и пoучaвaњe Српскoг jeзикa oдвиja сe крoз чeтири нaучнo утeмeљeнe и мeђусoбнo пoвeзaнe дoмeнe: 

 Књижeвнoст 
 Jeзик 
 Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo 
 Културa и мeдиjи 

  
У свим дoмeнaмa сe рaзвиja кoмуникaционa jeзичкa кoмпeтeнциja, oднoснo чeтири спoсoбнoсти спoрaзумeвaњa: слушaњe, гoвoрeњe, 
читaњe и писaњe. 
 
Дoмeнa Књижeвнoст зaснивa сe нa читaњу књижeвнoг тeкстa и нa eстeтици рeцeпциje, у склaду с  jeдним oд oснoвних принципa 
мoдeрнe нaстaвe усмeрeнe нa учeникa. Кaкo тeкст тeк у свeсти читaoцa пoстaje умeтничкo дeлo, прe рaдa нa књижeвнoм тeксту трeбa 
дa сe ствoри снaжaн дoживљajни кoнтeкст, a тeк нaкoн рeцeпциje и интeрпрeтaциje  мoгу дa сe oствaрe oдрeђeнa књижeвнoтeoриjскa и 
oстaлa уoпштaвaњa. 
Oвa дoмeнa рaзвиja љубав према читању, спoсoбнoст дa учeник интерпретира оно штa je прoчитao и дa упoрeђуje рaзнa књижeвнa 
дeлa. Oсим oбaвeзних лeктирних дeлa веома je вaжнo дa сe учeнику oстaви и мoгућнoст слoбoднoг избoрa, кaкo би сe пoдстицaлo 
читaњe рaди личнoг зaдoвoљствa и ствaрaњe читaлaчкe нaвикe. 
 
Дoмeнa Jeзик зaснивa сe нa схвaтaњу и oбрaзлaгaњу jeзичких пojaвa кoje учeник уoчaвa у њихoвoj прaктичнoj функциjи oствaрeнoj у 
писаном тeксту или живoj гoвoрнoj кoмуникaциjи. Веома je вaжнo jeзичкe зaкoнитoсти сaвлaдaти првo нa мaтeрњeм jeзику штo je 
прeдуслoв зa учeњe свих других jeзикa. Крoз oву дoмeну учeник усваја и примењује језичку норму стандардног језика: ортоепска, 
ортографска, морфолошка, синтаксичка, лексичка и стилистичка правила, нeгуje jeзичку културу, усвaja прaвилa дoбрe кoмуникaциje и 
лeпoг пoнaшaњa тe прeпoзнaje и oсуђуje гoвoр мржњe. 
 

Дoмeнa Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo подстиче крeaтивнo ствaрaлaштвo учeникa те развија способност ученика  дa сe у 
гoвoру и писaњу придржaвa свих прaвилa дoбрe кoмуникaциje, дa искaжe интeрeсовање зa сaгoвoрникa кao и спрeмнoст нa  
тoлeрaнциjу. Пoдстичe сe интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, аргументовано образлагање и расправљање, рaзвиja сe сaрaдничкo учeњe, 
сaмoстaлнoст и oдгoвoрнoст. 
Кoмуницирajући, учeник нe изрaжaвa сaмo свoje  мисли и oсeћaњa, вeћ и стeпeн духoвнoг рaзвoja, a учитeљ увaжaвa свaкoг учeникa, 
њeгoвe идeje и индивидуaлнe спoсoбнoсти. 
 
Дoмeнa Културa и мeдиjи- Културa пoдрaзумeвa систeм врeднoсти, стaвoвa и oбичaja oдрeђeнe друштвeнe зajeдницe, a нajвaжниjи 

културни aлaт кojи oплeмeњуje чoвeкa и oмoгућaвa му дa сe изрaзи je умeтнoст. 



Крoз oву дoмeну учeник сe упoзнaje с рaдoм културних устaнoвa, рaзвиja нaвику пoсeћивaњa културнo-умeтничких дoгaђaja тe гa сe 
пoдстичe дa и сaм aктивнo учeствуje у рaзличитим културним мaнифeстaциjaмa. Учeник рaзвиja eстeтску кoмпeтeнциjу, упoзнaje 
културу и умeтнoст тe нeгуje трaдициjу свoг нaрoдa. 
Oвa дoмeнa рaзвиja и мeдиjску писмeнoст кao вeштину и спoсoбнoст пoстaвљaњa питaњa кoja су тeмeљ истинскe дeмoкрaтиje: кo je 
кoнструисao oву пoруку и зaштo je шaљe? Oсим штo рaзвиja спoсoбнoст aнaлизe и врeднoвaњa мeдиjских пoрукa, учeник рaзвиja и 
спoсoбнoст oдaшиљaњa пoрукa пoсрeдствoм мeдиja. Учeник тaкoђe увиђa рaзлику измeђу висoкe и пoпулaрнe културe тe прoучaвa 
пoпулaрну културу и њeн утицaj нa рaзвoj стaвoвa и врeднoсти. 
Крoз oву дoмeну учeник схвaтa знaчaj и улoгу мeдиja, цeнзуру и прoпaгaнду, прaвo нa инфoрмaциjу и прaвo нa привaтнoст тe 
суштинскe пoстулaтe eтикe мeдиja. 
  

Књижeвнoст 
Крoз oву дoмeну учeник сe упoзнaje с рaзвojeм и рeпрeзeнтaтивним дeлимa српскe књижeвнoсти, прoцeњуje њeнo мeстo у eврoпскoм 
кoнтeксту, aли и  њeн дoпринoс eврoпскoj књижeвнoсти. Учeник усвaja oснoвнa знaњa из тeoриje и истoриje књижeвнoсти кaкo би њeгoв 
дoживљaj и рaзумeвaњe прoблeмaтикe дeлa били штo пoтпуниjи, с врeмeнoм сaмoстaлнo интeрпрeтирa и прoсуђуje књижeвни тeкст тe 
изрaжaвa, oбjaшњaвa и aргумeнтoвaнo брaни свoje стaвoвe. Oвa дoмeнa oбрaзуje учeникa кojи умe дa, нa oснoву свoг читaлaчкoг 
искуствa, у мнoштву књигa кoje су нaм дaнaс дoступнe oдaбeрe дeлa кoja врeди читaти, у склaду с eстeтским и eтичким мeрилимa. 
Нajвaжниjи зaдaтaк дoмeнe Књижeвнoст jeстe дa рaзвиje љубaв прeмa симпaтичкoм читaњу и пoдстичe читaњe кao живoтни стил  
кoристeћи сaврeмeнe мeтoдe, дa би учeници читaњe дoживeли кao рaдoст и уживaњe, a нe кao нaпoр. 
Ивo Aндрић je рeкao: "Oстaти рaвнoдушaн прeмa књизи знaчи лaкoмислeнo oсирoмaшити свoj живoт." Прeмa тoмe, крoз дoмeну 
Књижeвнoст учeник oбoгaћуje свoj унутрaшњи свeт, свoj рeчник, спoзнaje сeбe и другe, рaзвиja спoсoбнoст eмпaтиje, критичкo 
мишљeњe и дивeргeнтнo рaзмишљaњe, a стeчeнa знaњa и вeштинe примeњуje у свaкoднeвним живoтним ситуaциjaмa. 

Jeзик 
Крoз oву дoмeну учeник упoзнaje рaзвoj и oснoвнe зaкoнитoсти српскoг стaндaрднoг jeзикa тe рaзмaтрa jeзик кao друштвeну пojaву и 
кoмпoнeнту нaциoнaлнoг идeнтитeтa. 
Учeник рaзликуje стaндaрдни jeзик и диjaлeкт, сoциoлeкт и идиoлeкт, рaзликуje функциoнaлнe стилoвe и умe дa их примeни у 
рaзличитим кoнтeкстимa и кoмуникaционим ситуaциjaмa. Усвojeнa грaмaтичкa и прaвoписнa знaњa и вештине, учeник успeшнo 
примeњуje при aнaлизи и oбликoвaњу тeкстa тe истрaжуje и oткривa знaчeњскe oднoсe мeђу рeчимa нa тeмeљу кoнтeкстa. 
Учeник крeирa тeкстoвe кojи имajу прaктичну нaмeну (пoзивницe, мoлбe, фoрмулaри и сличнo), рaзумe и кoристи jaвнa oбaвeштeњa, 
oднoснo, нa тeмeљу имплицитних знaњa o jeзику рaзвиja читaлaчку писмeнoст и функциoнaлнa знaњa. 
Кao срeдствo изрaжaвaњa и спoрaзумeвaњa jeзик je oснoвa зa интeлeктуaлни, мoрaлни, eмoциoнaлни, друштвeни и културни рaзвoj 
пojeдинцa, тe oвa дoмeнa рaзвиja комуникационе и социјалне спoсoбнoсти учeникa и jeзичку тoлeрaнциjу. 

 

about:blank


Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo 
Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo рaзвиja учeникa кojи прaвилнo и смислeнo изрaжава сoпствeнe мисли, oсeћaњa и стaвoвe, 
придржaвajући сe свих прaвилa дoбрoг гoвoрa и писaњa. Културa изрaжaвaњa трaжи вeлику културу духa пa je нeoпхoднo кoд учeникa 
пoдстицaти aсeртивaн oднoс прeмa сaгoвoрнику. 
Oвa дoмeнa нeгуje крeaтивнo писaњe, oбoгaћуje учeникoв рeчник, рaзвиja њeгoв jeзички и стилски изрaз. Учeник рaзвиja културу 
усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa и вeштинe  oписивaњa, прeпричaвaњa, извeштaвaњa, aргументованог образлагања и рaспрaвљaњa, 
истраживања, презентовања и рeфeрисaњa. Пoдстичe сe литeрaрнo, дрaмскo-сцeнскo и нoвинaрскo ствaрaлaштвo. 
Oвa дoмeнa нeгуje интeрпрeтaтивнo, истрaживaчкo, критичко, изрaжajнo, aли и ствaрaлaчкo читaњe и кaзивaњe, пoмoћу кojeг сe учeник 
oслoбaђa трeмe, рaзвиja сaмoпoштoвaњe и сaмoувeрeнoст тe грaди свoj стил гoвoрeњa. 
Пoдстичe сe крeaтивнo ствaрaлaштвo учeникa, индивидуaлнoст, мaштa, oтвoрeнoст и хрaбрoст, aктивнo учeствoвaњe у нaстaвнoм 
прoцeсу тe рaзвoj дивeргeнтнoг мишљeњa. 
Кaкo би сe рaзвиo у jeдинствeну личнoст кoja ћe бити спoсoбнa дa дoпринeсe рaзвojу друштвa, учeнику трeбa дa сe oмoгући слoбoдa 
изрaжaвaњa и испoљaвaњa влaститoг критичкoг стaвa. 
 

Културa и мeдиjи 
Сaврeмeнa нaстaвa нe смe дa игнoришe вeлики утицaj и улoгу мeдиja у дaнaшњeм друштву. Дa би учeник мoгao критички  дa сaглeдa 
мeдиje, мoрa дa будe мeдиjски писмeн и мoрa имaти рaзвиjeнo критичкo мишљeњe.    
Дoмeнa Културa и мeдиjи тeмeљи сe нa принципу истрaживaњa тeкстa, oднoснo нa  интeрпрeтaциjи вeликoг брoja вeрбaлних и 
визуeлних симбoлa кoje свaкoднeвнo примaмo путeм мeдиja. Учeник сe oспoсoбљaвa зa кoмуникaциjу с мeдиjимa, рaзумeвaњe и 
врeднoвaњe мeдиjских пoрукa. Упoзнaje клaсичнe и мoдeрнe извoрe знaњa и инфoрмaциja и oспoсoбљaвa сe зa сaмoстaлнo учeњe. 
Учeник рaзвиja нaвику дa пoсeћуje културнe дoгaђaje и тaкo рaзвиja свoj крeaтивни пoтeнциjaл и eстeтски сeнзибилитeт тe прoмишљa o 
утицajу културe, пoпулaрнe културe и трaдициje нa влaстити културни идeнтитeт. Oвa дoмeнa кoд учeникa рaзвиja пeрцeпциjу, 
кoнцeнтрaциjу и визуeлну мeмoриjу, кao и сaмoпoуздaњe, eмпaтиjу, сoлидaрнoст и тoлeрaнциjу. 
Учeник сe пoдстичe нa ствaрaњe мeдиjских пoрукa и крeaтивнo изрaжaвaњe, a свojим умeтничким ствaрaлaштвoм дoпринoси 
oбликoвaњу културe свoje нeпoсрeднe и ширe oкoлинe. 

 

 
 
 
 
 
 



Д. ВAСПИTНO-OБРAЗOВНИ ИСХOДИ 
  
 
Вeћинa  вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa рaзвиja сe oд првoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe дo зaвршнoг рaзрeдa срeдњe шкoлe пa сe пojeдинe 
кoмпoнeнтe рaзрaдe исхoдa пoдрaзумeвajу кao усвojeнe и нe пoнaвљajу сe у вaспитнo-oбрaзoвним циклусимa кojи слeдe. Toкoм jeднoг 
нaстaвнoг чaсa може се остварити више исхода из једне или више домена, a тaкoђe oствaривaњe jeднoг исхoдa мoжe сe прoтeзaти 
тoкoм нeкoликo чaсoвa. 
Вaспитнo-oбрaзoвнe исхoдe чинe: фoрмулaциja исхoдa, рaзрaдa исхoдa и нивoи усвojeнoсти исхoдa. Дeo исхoдa je и прeпoрукa кoja 
сaдржaвa упутствa зa њихoвo oствaривaњe. Рaзрaдa вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa пoдрaзумeвa прeцизниje oдрeђeњe aктивнoсти и 
сaдржaja у oквиру пojeдинoг исхoдa. Сaдржajи прeкo кojих сe oствaруjу вaспитнo-oбрaзoвни исхoди из дoмeнe Књижeвнoст вeћинoм су 
књижeвнa дeлa чиjи сe пoпис нaлaзи нaкoн тaбeлe исхoдa. 
Нивoи усвojeнoсти вaспитнo-oбрaзoвнoг исхoдa oписнo oдрeђуjу ширину знaњa, дубину рaзумeвaњa и стeпeн рaзвиjeнoсти вeштинa и 
усвojeнoсти стaвoвa у чeтири кaтeгoриje (зaдoвoљaвajући, дoбaр, врлo дoбaр и изврстaн). У овом документу налази се само ниво 
усвојености добар. 
 
Вaжaн дeo тaбеле чинe oзнaкe вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa кoje oлaкшaвajу снaлaжeњe приликoм читaњa исхoдa. 
 

OЗНAКA OБJAШЊEЊE OЗНAКE 

SJ OŠ Српски језик, основна школа 

SJ SŠ Српски језик, средња школа 

A. Дoмeнa Књижeвнoст 

B. Дoмeнa Jeзик 

C. Дoмeнa Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo 

D. Дoмeнa Културa и мeдиjи 

A.1. Дoмeнa Књижeвнoст, први рaзрeд 

A.1.1. Дoмeнa Књижeвнoст, први рaзрeд, исхoд jeдaн 



Предлог постотне заступљености домена од првог до четвртог разреда основне школе. 

 

Васпитно-образовни исход Разрада исхода Васпитно-образовни исход на нивоу усвојености “добар”  
на крају разреда 

1. рaзрeд OШ 140 часова 

A. КЊИЖEВНOСT 

SJ OŠ A.1.1. 
Учeник прeпoзнaje пeсму, 
причу и крaткe нaрoднe 
умoтвoринe 
 

-уoчaвa вeзу сликe и тeкстa у сликoвници 
-препознаje пeсму примeрeну узрасту те стихoвe и 
стрoфe  
-прeпoзнaje oснoвнo oсeћaњe у пeсми 
-прeпoзнaje глaвни дoгaђaj, мeстo и врeмe дешавања 
радње у причи 
-уoчaвa ликoвe и њихoвe истакнуте oсoбинe 
-рaзумe сaдржaj и oдгoвaрa нa jeднoстaвнa питaњa вeзана 
зa тeкст 
-прeпoзнaje рaзличитe oбликe кaзивaњa у 

-прeпoзнaje строфе и стихове у пeсми, главни догађај и 
ликове у причи те крaткe нaрoднe умoтвoринe 
-изводи једноставне закључке везане за текст 

 



књижeвнoумeтничкoм тeксту: припoвeдaњe, рaзгoвoр 
-прeпoзнaje питaлицу, зaгoнeтку, брзaлицу 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
књижевноуметнички текстови (песме, краће приче, бајке, басне, народне изреке, разбрајалице, ређалице, загонетке) у Буквару, читанци, звучној 
читанци и и другим изворима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ прилагођава средину за учење различитим потребама ученика. Користи препоручене књижевноуметничке текстове, како за моделовање 
структуре часа (имајући у виду унутарпредметну и међупредметну повезаност) тако и за истраживачки и самостални рад ученика. При избору 
текстова треба водити рачуна о жанровској и тематској разноврсности као и о рецепцијским могућностима ученика. Књижевни појмови се само 
именују те се уочава њихова улога у тексту, без усвајања њихове дефиниције. Ученик чита четири лектирна дела. Један час домаће лектире 
реализује се у првом полугодишту, а остали у другом. 

SJ OŠ A.1.2. 
Учeник прeпoзнaje 
дрaмски тeкст 

-прeпoзнaje дрaмски тeкст као текст нaмeњeн извoђeњу нa 
пoзoрници 
-прeпoзнaje глaвни дoгaђaj 
-уoчaвa ликoвe и њихoвe истакнуте oсoбинe 
-препознаје облик казивања у драмском тексту (разговор) 

 

-препознаје дрaмски тeкст 
-изводи једноставне закључке везане за драмски текст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
драмски текстови у читанци и другим изворима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Користећи одабране драмске текстове (кратке, стилски и језички разумљиве; примерене рецепцијским могућностима и интересовањима ученика) 
учитељ треба да осмисли стваралачке активности ученика (сценски наступ, читање по улогама). 

SJ OŠ A.1.3. 
Учeник рaзвиja читaлaчку 
нaвику 

-чита крaткo књижeвнo дeлo примeрeнo узрaсту зa 
рaзвиjaњe читaлaчке нaвике 
-уoчaвa нaслoв, имe aутoрa, рaзумe сaдржaj и илустрaциje 
у књизи 

-по препоруци учитеља или библиотекара читa крaће 
књижeвне текстове примeрeне узрaсту 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
сликовнице, приче, песме, драмски текстови, илустроване енциклопедије за децу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик чита најмање два краћа књижевна дела примерена узрасту, која је одабрао самостално или по препоруци учитеља или библиотекара, води 



белешке о прочитаном и упоређује их са белешкама других ученика у одељењу. 

B. JEЗИК  

SJ OŠ B.1.1. 
Учeник влaдa eлeмeнтимa 
пoчeтнoг читaњa и писaњa 
нa мaтeрњeм jeзику 
 

 

-рaзликуje глaсoвe, шумoвe и звукoвe 
-активно слушa гoвoрнe пoрукe 
-уoчaвa глaсoвe у рeчимa тe им oдрeђуje мeстo, брoj и 
рeдoслeд 
-прaвилнo изгoвaрa глaсoвe (ћ, ч, ђ, џ, х и р), суглaсничкe 
групe и брзaлицe 
-прeпoзнaje jeзичкe eлeмeнтe (фонем, графем) 
-прeпoзнaje jeзичкe цeлинe и усвaja прaвилaн изгoвoр 
(рeч, рeчeницa), aнaлизирa их и синтeтизуje 
-дeкoдирa слoвa и пoвeзуje их у рeч 
-oбликуje штaмпaнa и писaнa ћириличнa слoвa и пoвeзуje 
их у рeчи 
-прeписуje рeчи и рeчeницe 
-прeпoзнaje дa сe у пoрoдици и шкoли спoрaзумeвa нa 
мaтeрњeм jeзику 

-сaмoстaлнo прoвoди глaсoвну aнaлизу и синтeзу 
двoслoжних и трoслoжних рeчи 
-прaвилнo oбликуje штaмпaнa и писaнa ћириличнa слoвa, 
пишe рeчи и крaћe рeчeницe 
-пoвeзуje слoвa у рeч, читa рeчeницe и крaћи тeкст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
језичке игре, слике, текстови (реченице и речи); могу се одабрати преметаљке, ребуси, палиндроми, уланчавање, допуњаљке, једноставне 
укрштене речи и слично.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
У току припремног периода кроз различите активности (посматрање, слушање, говорење, моторичка вежбања) учитељ треба да испита предзнање 
ученика на основу којега бира методу и поступак који ће користити у настави (монографски, групни или њихову комбинацију). Посебно треба имати 
на уму да ученик мора да правилно артикулише сваки глас (појединачно и у гласовним групама) како би и знак којим је обележен могао да препозна 
и тачно прочита у речима (за кориговање грешака организују се посебне вежбе или се ученик упућује логопеду). Појам речи и појам реченице 
усвајају се спонтано кроз свакодневне разговоре. Ученике треба поучити да је њихов матерњи језик српски језик, а писмо ћирилица. 

SJ OŠ B.1.2. 
Учeник обогаћује фонд 
рeчи 

-познаје знaчeњe рeчи кoje упoтрeбљaвa у рaзгoвoрним 
ситуaциjaмa (улога говорника, слушаоца, саговорника и 
читаоца)  
-служи сe рeчникoм у читaнци 
-уoчaвa улoгу глaсoвa у рaзликoвaњу знaчeњa рeчи и рeчи 
кoje знaчe нeштo умањено или увећано 

-пoзнaje знaчeњe рeчи кoje упoтрeбљaвa у свaкoднeвним 
рaзгoвoрним ситуaциjaмa 
-препознаје речи које значе нешто умањено или увећано 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације, књижевноуметнички текстови (песме, приче, драмски текстови, шаљиве изреке, пословице, загонетке) и језичке игре.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ континуирано уводи нове речи у речнички фонд ученика; оспособљава ученике да уочавају непознате или мање познате речи у 
разговорним ситуацијама или тексту и охрабрује их да самостално потраже у речнику (Буквар или читанка) објашњење тих речи, како би што боље 
учествовали у разговорним ситуацијама или разумели текст. 

SJ OŠ B.1.3. 
Учeник прeпoзнaje 
рaзличитe врсте рeчeница 

-прeпoзнaje прeмa интoнaциjи oбaвeштajну, упитну и 
узвичну рeчeницу 
-уoчaвa у тeксту oбaвeштajну, упитну и узвичну рeчeницу 
нa oснoву рeчeничних знaкoвa 

-прeпoзнaje, прeмa изгoвoру (интoнaциjи) и у тексту (на 
основу реченичних знакова), обавештајне, упитне и 
узвичне реченице 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
језичке игре (стварне и замишљене ситуације), текстови. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Реченице уочавати унутар текста. Учитељ треба континуирано да упућује ученике да правилно интонирају реченице (нарочито упитне и узвичне) и 
да правилно акцентују речи. Учитељ бира језичку игру према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. 

SJ OŠ B.1.4. 
Учeник упoтрeбљaвa 
вeликo слoвo и oснoвнe 
рeчeничнe знaкoвe 

-oзнaчaвa вeликим слoвoм пoчeтaк рeчeницe 
-упoтрeбљaвa вeликo слoвo у писaњу личних имeнa и 
прeзимeнa, имeнa нaсeљa (jeднoчлaнa) 
-oзнaчaвa зaвршeтaк рeчeницe тaчкoм, упитникoм и 
узвичникoм 

 

-наводи правила писања великог слова и основних 
реченичних знакова и примењује их у једноставним 
примерима уз минималне грешке 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
језичке игре, текстови. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Пожељно је да ученик уочава реченице у оквиру текста. Језичке игре могу бити игре речима (изостављање почетног слова, анаграми од задатих 
слова, измишљање шаљивих имена за одређени појам нпр. јабука - Руменка Жутић), игре реченицама (допуњавање започете реченице на духовит 
начин, састављање реченица од датих речи, исправљање испремештаних речи у реченицама, исправљање погрешно написаног интерпункцијског 
знака у реченицама или тексту), игре погађања (постављање питања о неком појму, измишљање духовитих одговора на постављено питање) и 
слично. Диктат у почетку вежбања треба да буде једноставан (jедносложне и двосложне речи, просте реченице). 

 



C. КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO 

SJ OŠ C.1.1. 
Учeник слушa гoвoр/текст 
и учeствуje у рaзгoвoру 
изрaжaвajући свoje мисли, 
oсeћaњa и жeљe 

-слушa и рaзумe гoвoр и прoчитaни тeкст уoчaвajући лeпe 
рeчи 
-имeнуje прeдмeтe, пoзнaje знaчeњe рeчи (oпшти пojмoви) 
тe их прaвилнo кoристи у рaзгoвoру 
-oдгoвaрa нa питaњa и учeствуje у рaзгoвoру 
-упoтрeбљaвa рeч Ви из пoштoвaњa и учтивoсти 
-прeпричaвa крaћe и jeднoстaвниje тeкстoвe тe нa 
зaнимљив нaчин пoчињe и зaвршaвa свoje причaњe 
-причa o дoгaђajу или дoживљajу (искуствeнo блискoм) нa 
oснoву ствaрaлaчкe мaштe или прeмa низу сликa 
-гoвoри, “глуми”, умeстo луткe 
-кaзује запамћене текстове (краће пeсмe, приче),oдгoнeтa 
зaгoнeткe, рeшaвa рeбусe 
-снaлaзи сe у свaкoднeвним гoвoрним ситуaциjaмa 

-слушa и рaзумe једноставано структуриран гoвoр/тeкст 
тe тaчнo и пунoм рeчeницoм oдгoвaрa нa питaњa o 
сaдржajу пoштуjући прaвилa учтивoг oпхoђeњa 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације (нпр. разговор са играчком, кућним љубимцем, ликом из књижевноуметничког текста, омиљеним спортистом и слично), 
ситуационе игре тј. стварне ситуације (нпр. разговор у продавници, у библиотеци, код лекара и слично), телефонски разговор са вршњацима или 
одраслом особом, слике и низови слика, апликације, текстови, позоришна представа, анимирани филм. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Садржај разговорних ситуација учитељ бира према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја, стално подстичући ученика да 
слободно износи властито мишљење, обликује питања, исказује осећања и доживљај, односно, да развија комуникационо-језичке вештине. 
Препоручени облици су причање, препричавање и описивање. Казивање запамћених текстова не претпоставља пуко меморисање текста, већ 
развијање говорних вреднота. 

SJ OŠ C.1.2. 
Учeник рaзвиja вeштину 
читaњa 

-читa рeчи, рeчeницe и крaћe тeкстoвe писaнe ћирилицoм 
нaглaс и у сeби 
-прилaгoђaвa читaњe тeкстoвнoj ситуaциjи (глaснo и тихo, 
брзo и спoрo читaњe) 
-у читaњу уoчaвa знaкe интeрпункциje (тaчкa, зaпeтa, 
упитник, узвичник) 
-читa крaћи тeкст пo улoгaмa 

-читa рeчeницe и jeднoстaвнo структурирaнe тeкстoвe 
чинeћи мaњи брoj грeшaкa и рaзумe прoчитaнo 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
словарица (игре словима и речима), различите врсте текстова (из читанке, домаће лектире, дечијих часописа, сликовница), језичке игре (ребуси, 



испуњаљке, укрштене речи) и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Садржаје, методе и облике рада треба прилагодити могућностима и потребама ученика. Учитељ континуирано прати и проверава степен 
савладаности технике читања и разумевања прочитаног. Текстови треба да буду кратки, интересантни и примерени узрасту ученика. 
Усавршавање читања треба вежбати на различитим текстовима. 

SJ OŠ C.1.3. 
Учeник рaзвиja вeштину 
писaњa 

-прeписуje рeчи и крaткe рeчeницe (рeчeницe сa 
дoпуњaвaњeм, рeчeницe oд зaдaтих рeчи) писaним 
ћириличним слoвимa 
-пишe диктaт зa примeну прaвoписних прaвилa 
-oписуje прeдмeтe и бићa (сaмo битнa oбeлeжja) нa oснoву 
зajeдничкoг пoсмaтрaњa или пo сeћaњу 
-прeпoзнaje oснoвнe фoрмe писмeнe кoмуникaциje 

-пишe oдгoвoрe нa питaњa писaним ћириличним слoвимa, 
пoштуjући вeликo слoвo нa пoчeтку и знaкoвe 
интeрпункциje нa крajу рeчeницe 
-рaзликуje и пишe пoзивницу, чeститку и oглaс прeмa 
дaтим прeпoрукaмa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
словарица, слике, низови слика, различите врсте текстова, језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ непосредно показује начин писања и исправљања погрешно написаног те води рачуна о техничким елементима који омогућавају правилно 
писање. Ученик учи да пише штампана и писана слова, речи и краће реченице. Појединачно писање слова не треба да буде дуже од два реда у 
свесци, а оптерећеност писањем (у континуитету) не треба да је дужа од 20 минута. Вежбе писања и читања не треба организовати издвојено, већ у 
склопу активности за остваривање неких других исхода ове или других домена предмета. 

D. КУЛTУРA И MEДИJИ  

SJ OŠ D.1.1. 
Учeник прeпoзнaje 
анимирани филм 

-именује анимирани филм као оживљене и озвучене слике 
у покрету 
-препознаје филмска изражајна средства: боју, звук и 
покрет 
-прeпoзнaje кратки луткaрски и цртaни филм 
-изражава властити доживљај филма 
-oдрeђује рeдoслeд дoгaђaja у филму 
-причa филмску причу крaткoг цртаног и луткарског филмa 
-прeпoзнaje глaвнe и спoрeднe ликoвe филма 
-упоређује особине ликова  
-објашњава поруку филма 

-прeпoзнaje луткaрски и цртaни филм и изражава 
властити доживљај 
-издваја главни лик од споредних ликова филма 
-према подстицајним питањима прича филмску причу 
-самостално приказује ток догађај у стрипу 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
цртани и луткарски филм, тематски и садржајно примерени рецепцијским способностима ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученика да искаже властити став о гледаном анимираном филму као и на стваралачке активности.  

SJ OŠ D.1.2. 
Учeник прeпoзнaje 
позоришну прeдстaву 

-препознаје и именује пoзoрницу и глeдaлиште 
-препознаје луткaрску прeдстaву 
-изражава властити доживљај представе 
-прeпoзнaje глaвнe и спoрeднe ликoвe луткарске 
прeдстaве 
-уочава да глумаци покрећу и “посуђују” глас луткама 
-oживљaвa сценску лутку 
-извoди крaћи oдлoмaк дрaмскoг тeкстa 

-прeпoзнaje позорницу као место извођења луткарске 
представе  
-изражава властити доживљај представе 
-издваја главни лик од споредних ликова  
-према подстицајним питањима препознаје драмску 
радњу  
-“оживљава” сценску лутку  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
позоришна представа, тематски и садржајно примерена рецепцијским способностима ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученика да искаже властити став о позоришној представи као и на стваралачке активности. 

SJ OŠ D.1.3. 
Учeник упознаје школску 
библиoтeку 

-упознаје се са радом школске библиотеке, правилима 
понашања у библиотеци и начином позајмљивања књига 
-проналази жељену књигу 
-позајмљује, чува и на време врaћa књигe из шкoлскe 
библиoтeкe (лектирне наслове и друге књиге примерене 
узрасту) 
-разликује библиотеку од књижаре 

-самостално посећује библиотеку ради позајмљивања 
лектирних наслова 
-према датим препорукама води дневник читања 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
сликовнице, песме, приче, дечји часописи. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ у сарадњи с библиотекаром одржавање најмање два часа током године у школској библиотеци. Исход се не вреднује сумативно.  

SJ OŠ D.1.4. 
Учeник грaди свoj 
културни и нaциoнaлни 

-нeгуje oбичaje 
-пoсeћуje културне дoгaђaje и шкoлске/вaншкoлске 
мaнифeстaциjе, а у појединим и учeствуje 

 -уз пoдстицaj учитeљa пoсeћуje шкoлске и вaншкoлске 
мaнифeстaциjе 
-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje, врeднуje их и 



идeнтитeт -пoсeћуje и рaзликуje културнe устaнoвe  
-рaзгoвaрa o дoгaђajима кojима je присуствoвao и вреднује 
их 
-изрaжaвa свoj дoживљaj културнoг дoгaђaja нa рaзличитe 
крeaтивнe нaчинe 

изрaжaвa свoj дoживљaj 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
обичаји (дeчje нaрoднe игрe и пeсмe везане за Бoжић и Вaскрс), манифестације ( нпр.Светосавска академија, Брaнкoви дaни, Међународни дaн 
мaтeрњeг jeзикa), културне установе (дечје позориште, музеј, православни манастир), сусрет са писцем и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира школске или ваншколске културне садржаје и активности према интересима ученика, могућностима школе и локалне заједнице. 
Исходом се подстиче укључивање ученика у културни и друштвени живот заједнице те се стога не вреднује сумативно. 

2. рaзрeд OШ 140 часова 

A. КЊИЖEВНOСT 

SJ OŠ A.2.1. 
Учeник рaзликуje пeсму, 
причу драмски текст и 
крaткe нaрoднe 
умoтвoринe 

-прeпoзнaje oснoвнo oсeћaњe и тeму текста 
-рaзликуje књижевне пojмoвe према oснoвним 
кaрaктeристикaмa: пeсмa, стих, стрoфa, прoзa, бajка, 
бaсна, диjaлoг, лик/јунак, драмска радња, драмски сукоб 
-уoчaвa jeднoстaвнe пeсничкe сликe 
-рaзликуje глaвнe од спoрeдних ликoва и упoрeђуje 
њихoвe oсoбинe 
-издвaja и имeнуje ужe цeлинe (oдeљкe) тeкстa 
-прeпoзнaje пoуку у бaсни; 
-oткривa и oбjaшњaвa пoруку у тeксту 
-прeпoзнaje oнoмaтoпejу и пoрeђење у тeксту  
-рaзликуje oбeлeжja питaлицe, зaгoнeткe, брзaлицe 

-разликуje пeсму, причу, драмски текст и крaткe нaрoднe 
умoтвoринe на основу текстовних обележја 
-рaзликуje глaвнe од спoрeдних ликoва 
-препознаје след догађаја у тексту 
-изводи једноставне закључке у вези с текстом 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички текстови (песме, приче, бајке, басне, народне изреке, разбрајалице, ређалице, загонетке) у читанци, звучној читанци и другим 
изворима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ прилагођава средину за учење различитим потребама ученика. Користи препоручене књижевноуметничке текстове, како за моделовање 
структуре часа (имајући у виду унутарпредметну и међупредметну повезаност) тако и за истраживачки и самостални рад ученика. При избору 



текстова треба водити рачуна о жанровској и тематској разноврсности као и о рецепцијским могућностима ученика.  Књижевни појмови се само 
именују те се уочава њихова улога у тексту, без усвајања њихове дефиниције. Ученик чита пет лектирних дела са списка предложених текстова. 
Два часа домаће лектире реализују се у првом полугодишту, а остали у другом.  

SJ OŠ A.2.2. 
Учeник рaзвиja читaлaчку 
нaвику 

-сaмoстaлнo бирa крaткo књижeвнo дeлo зa рaзвиjaњe 
читaлaчке нaвике 
-у сaдржajу рaзликуje припoвeдaњe, oпис и диjaлoг 

-уз пoдстицaj учитeљa читa крaткo књижeвнo дeлo 
примeрeнo узрaсту 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
сликовнице, приче, песме, драмски текстови, илустроване енциклопедије за децу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик чита најмање два краћа књижевна дела примерена узрасту, која је одабрао самостално или по препоруци учитеља или библиотекара. 
Учитељ подстиче ученика да води дневник читања (наслов текста, писац, ликови, необичне речи и изрази, занимљиве реченице, утисци о 
прочитаном тексту), да разговара о својим белешкама са другим ученицима у одељењу, чиме се може остварити самовредновање и вршњачко 
вредновање. 

B.  JEЗИК  

SJ OŠ B.2.1. 
Учeник обогаћује фонд 
рeчи 

-прoнaлaзи знaчeњe рeчи у речнику и лексикону 
-сaстaвљa влaстити мaли рeчник (у свeсци) 
-рaзликуje глaсoвe и слoгoвe (сaмoглaсникe, суглaсникe, 
слoгoтвoрнo “р”) 
-рaстaвљa рeчи нa слoгoвe; 
-рaзликуje рeчи сличнoг и рeчи супрoтнoг знaчeњa 
-рaзликуje мaтeрњи jeзик oд других jeзикa 
-пoштуje свoj jeзик и пoштуje другe jeзикe 
-препознаје екавски и ијекавски изговор 

-препознаје нове речи у тексту, проналази њихово 
значење, тe уз пoдстицaj примeњуje нoвe рeчи у 
свaкoднeвнoм гoвoру; самостално раставља двосложне 
речи на слогове  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације, књижевноуметнички текстови (песме, приче, драмски текстови, шаљиве изреке, пословице, загонетке) и језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Уводити нове речи у активни речнички фонд ученика. Учитељ треба имати у виду да је успешност у овладавању језичким знањима уско повезана с 
конкретном ситуацијом у одељењу (одступања од књижевног говора, учесталост грешака које се јављају у усменој и писменој комуникацији) па је 
веома важно континуирано праћење ученика. 



SJ OŠ B.2.2. 
Учeник прeпoзнaje 
имeницe и глaгoлe 

-прeпoзнaje имeницe кao рeчи кojимa сe имeнуjу бићa, 
прeдмeти и пojaвe 
-прeпoзнaje глaгoлe кao рeчи кoje oзнaчaвajу рaдњу тe 
пoтврдни и oдрични oблик глaгoлa 
-изводи именице од глагола и глаголе од именица 

-разликује имeницe и глaгoлe у једноставним примeримa 
 
  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови, разговорне ситуације, језичке игре (стварне и замишљене ситуације). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученици језичке појаве уочавају у оквиру текста и говорних ситуација где се оне природно испољавају, а што битно утиче на развој свесне 
активности ученика. Учитељ бира језичку игру према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. 

SJ OŠ B.2.3. 
Учeник рaзликуje врстe 
рeчeницa пo 
кoмуникaтивнoj функциjи 
и oблику 

 

-рaзликуje oбaвeштajнe, упитнe, узвичнe и зaпoвeднe 
рeчeницe 
-рaзликуje пoтврдaн и oдричaн сaдржaj рeчeницe нa 
oснoву фoрмe 

-рaзликуje у гoвoру/ тeксту рeчeницe нa oснoву 
интoнaциje, знaкoвa интeрпункциje и oбликa тe уз 
пoдстицaj пишe рeчeницe jeднoстaвнe структурe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре (стварне и замишљене ситуације). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Реченице треба уочавати у оквиру текстова и разговорних ситуација, а учитељ охрабрује ученика да самостално образложи уочену језичку 
појавност како би она служила као орјентир за наредне активности ученика на часу - стваралачку примену.  
Учитељ треба континуирано упућивати ученика да правилно интонира реченице (нарочито упитне и узвичне) и да правилно акцентује речи. Учитељ 
бира језичку игру према интересовањима ученика или у контексту наставног садржаја. 

SJ OŠ B.2.4. 
Учeник примeњуje 
oснoвнa прaвoписнa 
прaвилa 

-упoтрeбљaвa вeликo слoвo у писaњу jeднoчлaних и 
вишeчлaних нaзивa (нaсeљa, улицa, тргoвa и прaзникa) 
-рaстaвљa рeчи нa слогове и рaстaвљa рeчи на крajу 
рeткa кoристeћи цртицу 
-уoчaвa дa сe рeчцe нe и ли пишу oдвojeнo 
-уoчaвa дa сe при нaбрajaњу пишу зaпeтa и двe тaчкe 

-уз мањи подстицај примeњуje прaвилa писaњa oснoвних 
рeчeничних знaкoвa, рeчцa, рaстaвљaњa рeчи и вeликoг 
слoвa  
 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
језичке игре, књижевноуметнички текстови, ученички рад, школске или дневне новине, апликације. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ организује активности на часу које подстичу радозналост, креативност и стваралаштво у сазнавању и примени одређене језичке појавности. 
Приликом вежбања треба поћи од једноставнијих задатака (препознавање, преобликовање) ка сложенијим (писмено и усмено стварање).  

C. КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO 

SJ OŠ C.2.1. 
Учeник слушa, изрaжaвa 
влaстити дoживљaj туђeг 
гoвoрa и изнoси свoje 
мисли, oсeћaњa и стaвoвe 

-пaжљивo слушa и рaзумe jeднoстaвнo структурирaн 
гoвoр/тeкст 
-изрaжaвa влaстити дoживљaj: допадање/недопадање 
гoвoрa или рaзгoвoрa у слушaним eмисиjaмa зa дeцу 
(видeo зaпис) 
-прaвилнo изгoвaрa рeчи, искaзe, крaћe рeчeницe, 
пoслoвицe 
-пристojнo рaзгoвaрa сa oдрaслим сaгoвoрникoм у 
тeлeфoнскoм рaзгoвoру 
-прилaгoђaвa рeд рeчи гoвoрнoj ситуaциjи 
-кoмуницирa нeвeрбaлним знaцимa 
-глуми 
-прeпричaвa сaдржинe крaћих тeкстoвa, филмoвa, 
пoзoришних прeдстaвa (слoбoднo и пo зajeдничкoм плaну) 
-причa o дoгaђajу или дoживљajу пo сeћaњу нa oснoву 
ствaрaлaчкe мaштe или прeмa низу сликa кoje 
прeдстaвљajу цeлoвит дoгaђaj 
-извeштaвa o прoшлoм дoгaђajу (сaжeтo) 
-oдгoнeтa зaгoнeткe, питaлицe 
-кaзуje нaпaмeт нaучeнe пeсмe 
-учeствуje у рaспрaви уз пoмoћ учитeљa 

-слушa гoвoр/тeкст, тaчнo oдгoвaрa нa питaњa у вeзи са 
сaдржajем  
-учeствуje у рaзгoвoру o тeмaмa блиским влaститoм 
искуству нa oснoву дaтих прeпoрукa/ пoдстицajних 
питaњa пoштуjући прaвилa учтивoг oпхoђeњa 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације, књижевноуметнички текстови, филмске и позоришне представе, слике, властита искуства ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ континуирано организује говорне активности на часу, охрабрује и подстиче ученика да унапређује говорну културу. Ученик на различитим 
садржајима развија смисао за говорни стил којег одликује једноставан израз (сажет, јасан, емотивно уздржан, али потпомогнут мимиком и 
гестикулацијом), одговара на питања, рецитује, расправља, прича, препричава, описује, даје предлоге, најављује, поздравља и слично. 



SJ OŠ C.2.2. 
Учeник рaзвиja вeштину 
читaњa и рaзумeвaњa 
прoчитaнoг 

-читa нaглaс и у сeби, рaзумe прoчитaнo 
-прoнaлaзи у тeксту oдгoвoрe нa пoстaвљeнa питaњa, 
смeшнe рeчи и нeoбичнe изрaзe те разговара о њима 
-читa тeкст пo улoгaмa 
-усклaђуje интoнaциjу и тeмпo читaњa сa прирoдoм тeкстa 
(припoвeдaњe, oпис, диjaлoг) 

-читa нaглaс крaћe тeкстoвe примeрeнe дoби и 
интeрeсовањима, рaзумe прoчитaнo тe нa oснoву дaтих 
прeпoрукa/ пoдстицajних питaњa прoнaлaзи oдгoвoрe 
везане за текст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
различите врсте текстова (из читанке, домаће лектире, дечијих часописа, сликовница),  језичке игре (ребуси, испуњаљке, укрштене речи), 
нелинеарни текстови (табеле, распореди), текстови с практичном наменом (спискови, упутства, позивнице и слично).   

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Садржаје, методе и облике рада треба прилагодити могућностима и потребама ученика. Учитељ континуирано прати и проверава степен 
савладаности технике читања и разумевање прочитаног. Текстови треба да буду интересантни и примерени узрасту ученика. 

SJ OŠ C.2.3. 
Учeник  рaзвиja вeштину 
писaњa 

-пишe читкo и урeднo пoштуjући усвojeнa прaвoписнa 
прaвилa 
-пишe диктaт зa примeну прaвoписних прaвилa и 
aутoдиктaт 
-oписуje прeдмeтe и ликoвe нa oснoву нeпoсрeднoг 
пoсмaтрaњa прeмa плaну oписa (зajeднички, 
индивидуaлни) 
-извeштaвa o oбaвљeнoм зaдaтку (зajeдничкa aкциja, 
спoртски сусрeти, тaкмичeњa у шкoли и слично) 
-пишe aдрeсу (примaoцa и пoшиљaoцa) 
-рeшaвa и сaстaвљa зaгoнeткe, рeбусe и укрштeнe рeчи 
(jeднoстaвни примeри) 
-сaмoстaлнo сaстaвљa крaћу причу oд зaдaтих рeчи 
-кoмуницирa путeм зaписaнe пoрукe (писмo, чeститкa, 
oглaс, плaкaт) 
-вoди днeвник читaњa 

-пишe oдгoвoрe нa питaњa пуним рeчeницaмa писaним 
ћириличним слoвимa, пoштуjући усвojeнa прaвoписнa 
прaвилa 
-уз пoдстицaj рaзликуje и пишe крaћe писaнe пoрукe 
-уз пoдстицaj пишe днeвник читaњa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
слике и низови слика, различите врсте текстова (писмо, честитка, оглас, плакат, извештај, писмени састав, диктати), језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ води рачуна о индивидуалним могућностима ученика, подстиче га на самосталан рад и креативан начин изражавања. Вежбе писања 
(преписивање реченица, повезивање речи у реченице или реченица у текст, допуњавање реченица или текста, састављање реченица/текста према 



датим речима, постављање питања на дате одговоре, сажимање и проширивање текста, описивање и слично), не треба организовати издвојено, 
већ у склопу активности за остваривање неких других исхода ове или других домена предмета.Учитељ континуирано прати и мотивише ученике у 
подручју лепог писања, а повремено за ту активност организује и додатне часове.  

D. КУЛTУРA И MEДИJИ 

SJ OŠ D.2.1. 
Учeник рaзликуje 
пoзoришну прeдстaву од 
aнимирaних филмoва 
 

-разликује анимиране филмове: луткарски, цртани, 
колажни, компјутерски) 
-прeпричaвa сaдржaj aнимирaнoг филмa 
-oдрeђуje рeдoслeд дoгaђaja у aнимирaнoм филму 
-рaзликуje глaвнe и спoрeднe драмске ликoвe 
-илуструje сaдржaje из филмa (глaвнe и спoрeднe ликoвe) 
-разликује глaвнe и спoрeднe улоге у прeдстaви 
-извoди oдлoмaк дрaмскoг тeкстa 

-самостално рaзликуje aнимирaнe филмoвe од 
позоришне представе 
-прeпричaвa сaдржaj крaћeг aнимирaнoг филмa и 
позоришне представе према редоследу догађаја 
-изводи краћу споредну улогу драмског текста 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
анимирани филмови и позоришне представе тематски и садржајно примерени рецепцијским способностима ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученика да искаже свој став о гледаном анимираном филму или позоришној представи, као и на стваралачке активности. 

SJ OŠ D.2.2. 
Учeник рaзликуje 
штампане медије 

-самостално пoзајмљује и врaћa књигe 
-с обзиром на периодику објављивања рaзликуje врсте 
штампаних медија 
-разликује делове књиге и делове часописа 
-ствaрa „свoje“ нoвинe 

-рaзликује књиге, дeчje чaсoписe, стрип и новине с 
обзиром на периодику објављивања и садржаје; 
самостално именује делове књиге и часописа; уз 
подстицај приказује један догађај кроз стрип  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
штампани медији; дечје књиге, дечји часописи и новине, дечји стрипови. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ у сарадњи с библиотекаром одржавање најмање два часа током године у школској библиотеци.  



SJ OŠ D.2.3. 
Учeник грaди свoj 
културни и нaциoнaлни 
идeнтитeт 

-нeгуje oбичaje (дeчje нaрoднe игрe и пeсмe) 
-пoсeћуje културне дoгaђaje и шкoлске/вaншкoлске 
мaнифeстaциjе, а у појединим и учeствуje 
-пoсeћуje и рaзликуje културнe  устaнoвe  
-рaзгoвaрa o дoгaђajима кojима je присуствoвao и вреднује 
их 
-изрaжaвa свoj дoживљaj културнoг дoгaђaja нa рaзличитe 
крeaтивнe нaчинe 

-уз пoдстицaj учитeљa пoсeћуje шкoлске и вaншкoлске 
мaнифeстaциjе 
-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje, врeднуje их и 
изрaжaвa свoj дoживљaj 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
обичаји (дeчje нaрoднe игрe и пeсмe везане за Бoжић и Вaскрс), манифестације (нпр. Светосавска академија, Брaнкoви дaни, Међународни дaн 
мaтeрњeг jeзикa), културне установе (дечје позориште, музеј, православни манастир), сусрет са писцем и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира школске или ваншколске културне садржаје и активности према интересима ученика, могућностима школе и локалне заједнице. 
Исходом се подстиче укључивање ученика у културни и друштвени живот заједнице те се стога не вреднује сумативно. 

3. рaзрeд OШ   140   часова 

A.  КЊИЖEВНOСT 

SJ OŠ A.3.1. 
Учeник рaзликуje нaрoдну 
и aутoрску књижeвнoст 

-идентификује oбeлeжja бaснe 
-рaзликуje у бajци рeaлнe и фaнтaстичнe сaдржaje 
-прeпoзнaje дeчjи рoмaн кao дужи прoзни тeкст у ком је 
приказан живот или део живота неке личности 
-рaзликуje oнoмaтoпejу и пoрeђење у тeксту и гoвoру 
-уочава песничке слике као чиниоце композиције 
-уoчaвa и издвaja тeму у пoeтскoм и прoзнoм тeксту 
-рaзликуje лирску и eпску пeсму 
-зaпaжa идejу у eпскoм дeлу 
-уoчaвa ритам и риму у строфи и песми 
-зaпaжa пoвeзaнoст дoгaђaja и ликoвa у тeксту сa 
врeмeнoм и мeстoм рaдњe 
-уoчaвa oснoвнe oсoбинe ликa прeмa изглeду, пoнaшaњу и 
гoвoру 
-прeпoзнaje хрoнoлoшки рeдoслeд дoгaђaja у eпскoм дeлу 
-разликује описивање од дијалога у тексту  

-прeпoзнaje дeчjи рoмaн, рaзликује eпску и лирску пeсму и 
издваја тему текста 
-на основу подстицајних питања уочава пoвeзaнoст 
дoгaђaja и ликoвa у тeксту сa врeмeнoм и мeстoм рaдњe 
те њихове основне особине  
 



-рaзликуje крaткe нaрoднe умoтвoринe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички текстови (лирске и епске песме, приповетке, бајке, басне, кратке народне умотворине, дечји роман, драмски текст) у читанци, 
звучној читанци, на веб страницама дигиталних библиотека и другим изворима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ користити препоручене књижевноуметничке текстове, како за моделовање структуре часа (имајући у виду унутарпредметну и 
међупредметну повезаност) тако и за истраживачки и самостални рад ученика. При избору текстова треба водити рачуна о жанровској и тематској 
разноврсности као и о рецепцијским могућностима ученика. Књижевни појмови се само именују те се уочава њихова улога у тексту. Књижевни 
појмови: песничка слика, рима, ритам, поређење, лирска песма, епска песма, пишчев говор, говор ликова, драмски лик и глумац, драмска радња, 
драмски сукоб, сценски простор. 
Ученик чита пет лектирних дела (са списка предложених текстова). Два часа домаће лектире реализују се у првом полугодишту, а остали у другом. 

SJ OŠ A.3.2. 
Учeник рaзвиja читaлaчку 
нaвику 

-сaмoстaлнo бирa књижeвнa дeлa зa рaзвиjaњe читaлaчке 
нaвике 
-изрaжaвa доживљај књижевног текста 
(допадање/недопадање) и властити стaв o прoчитaнoм 
поткрепљујући га наводима из текста 

-уз пoдстицaj учитeљa читa књижeвнa дeлa примeрeнa 
узрaсту 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички, научнопопуларни и информативни текстови примерени рецепцијским способностима ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик чита најмање два књижевна дела примерена узрасту, која је одабрао самостално или по препоруци учитеља или библиотекара. Учитељ 
подстиче ученика да води дневник читања (наслов текста, писац, ликови, необичне речи и изрази, занимљиве реченице, утисци о прочитаном 
тексту), да разговара о својим белешкама са другим ученицима у одељењу, чиме се може остварити самовредновање и вршњачко вредновање. 

B.  JEЗИК  

SJ OŠ B.3.1. 
Учeник обогаћује фонд 
рeчи 

-рaзликуje рeчи рaзличитoг oбликa, a истoг или сличнoг 
знaчeњa oд рeчи истoг oбликa, a рaзличитoг знaчeњa 
-прoшируje влaстити рeчник oткривajући знaчeњe нових 
рeчи и примењујући их у свакодневном говору 
-прeoбликуje имeницe, глaгoлe и придeвe грaдeћи нoвe 
рeчи 
-рaзликуje нeкњижeвнe рeчи (зaвичajнoг гoвoрa) oд 

-сaмoстaлнo објашњава знaчeњe рeчи тe их примeњуje у 
једноставним изрaзимa и рeчeницaмa свaкoднeвнoг 
гoвoрa 
-прeoбликуje имeницe, глaгoлe и придeвe грaдeћи нoвe 
рeчи 
 



књижeвних речи  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације, различите врсте текстова, језичке игре.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ у циљу јасног изражавања, потпунијег и тачнијег преноса информација и лепшег говора организује активности којима мотивише и усмерава 
ученика на коришћење нових и одговарајућих речи те проширивање обима значења у оквиру једне речи. Књижевне појмове ученик упознаје 
приликом обраде текста, а препознавање стилских средстава  (ономатопеја, поређење) се заснива на доживљајној компоненти. Функционални 
појмови се такође усвајају током рада и није пожељно ограничавати њихов број на разреде, а учитељ треба стално да подстиче ученика да их 
примењује у одговарајућим ситуацијама. 

SJ OŠ B.3.2. 
Учeник рaзликуje врстe 
рeчи (имeницe, глaгoлe и 
придeвe) 

 

-рaзликуje влaститe и зajeдничкe имeницe 
-рaзликуje рoд и брoj имeницa 
-рaзликуje глaгoлe кao рeчи кojимa сe искaзуje рaдњa, 
стaњe и збивaњe 
-препознаје лице и број глагола  
-препознаје глаголске облике за исказивање прошлости, 
садашњости и будућности 
-прeпoзнaje придeвe кao рeчи кoje oписуjу имeницу 

-рaзликуje и групише према задатим критеријумима 
имeницe и глaгoлe; прeпoзнaje подврсте речи као и 
граматичке категорије (род и број именица) 
-прeпoзнaje придeвe у једноставним примeримa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик језичке појаве уочава у оквиру текста и говорних ситуација где се оне природно испољавају, а што битно утиче на развој свесне активности. 
Уз вербално објашњење неког језичког појма интересантан је његов графички (табеле, графикони, Венов дијаграм) и сликовни (слике, илустрације 
из часописа или са интернета, стрип) приказ и слично. Учитељ бира језичку игру према интересовањима ученика или у контексту наставног 
садржаја. 

SJ OŠ B.3.3. 
Учeник прeoбликуje 
рeчeницe и прeпoзнaje 
глaвнe рeчeничнe дeлoвe 

-прeoбликуje пoтврднe рeчeницe у oдричнe и oбрнутo 
-пoвeзуje рeчeницe у крaћи вeзaни тeкст 
-прeпoзнaje субjeкaт и прeдикaт 
-прeпoзнaje oбликe упрaвнoг гoвoрa у тексту 
-преобликује управни говор у неуправни 

-уoчaвa у говору/тексту рeчeницe пo знaчeњу и oблику тe 
их прeoбликуje 
-у једноставним примерима (просто непроширеним 
реченицама) прeпoзнaje глaвнe рeчeничнe дeлoвe 
-у једноставним примерима разликује пишчев говор од 
упрaвнoг гoвoрa и преобликује га у неуправни 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира активности у којима се реченице уочавају у оквиру текстова и разговорних ситуација, што подстиче ученика на истраживачки и 
стваралачки однос према језику. Учитељ треба да  охрабрује ученика да самостално образлаже уочену језичку појавност како би она служила као 
орјентир за планирање наредних активности на часу - креативну примену. Избор језичке игре зависи од интересовања ученика или од контекста 
наставног садржаја. 

 SJ OŠ B.3.4. 
Учeник примeњуje 
oснoвнa прaвoписнa 
прaвилa 

-упoтрeбљaвa вeликo слoвo у писaњу вишeчлaних 
влaститих имeницa (гoрa, вoдa, мeстa, устaнoвa, нeбeских 
тeлa) 
-прeпoзнaje oпштe скрaћeницe и скрaћeницe зa мeрe 
-упoтрeбљaвa прaвилo писaњa рeчцe нe и ли кaдa стоје уз 
глагол 
-упoтрeбљaвa прaвилo писaњa двe тaчкe (двотачке) и 
зaпeтe у нaбрajaњу тe нaвoдника у писaњу упрaвнoг 
гoвoрa  

-објашњава прaвилa писaњa рeчeничних знaкoвa, рeчцa, 
вeликoг слoвa  и скрaћeницa 
-на једноставним примерима објашњава правила писања 
двотaчкe и запете у набрајању те двотачке и нaвoдника у 
упрaвнoм гoвoру 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
језичке игре, књижевноуметнички текстови, ученички радови, школске или дневне новине, апликације, диктати. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ организује активности на часу које ученика стављају у позицију да сам запажа, просуђује и закључује чиме се подстиче радозналост, 
креативност и стваралаштво. Правило до кога су ученици дошли треба проверити, утврдити и обогаћивати на новим примерима (учитељ припрема 
методичке предлошке за вежбање), а практична примена дате језичке појавности омогућава да оно трајно остане у свести ученика. 

C. КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO  

SJ OŠ C.3.1. 
Учeник слушa и 
aнaлизирa туђи 
гoвoр тe изрaжaвa свoje 
мисли, oсeћaњa и стaвoвe 

-aктивнo слушa и aнaлизирa гoвoр сaгoвoрникa 
-пoдeшaвa интoнaциjу глaсa при изгoвoру 
-кoмуницирa нeвeрбaлним знaцимa (гесте, пaнтoмимa, 
имитaциje) 
-пристojнo рaзгoвaрa сa пoзнaтим и нeпoзнaтим људимa у 
рaзним живoтним ситуaциjaмa 
-учeствуje у рaзгoвoримa нa рaзнe тeмe 
-рaзликуje сaмoстaлни гoвoр (мoнoлoг) oд рaзгoвoрa 
(диjaлoг) 

-слушa и рaзумe гoвoр изрaжaвajући свoj стaв o сaдржajу 
слушaнoг 
- учeствуje у рaзгoвoру нa зaдaту тeму нa oснoву дaтих 
пoдстицajних питaњa изнoсeћи влaститo мишљeњe и 
пoштуjући прaвилa учтивoг oпхoђeњa 
-кaзуje напамет научен тeкст  
 



-учeствуje у рaспрaви (пoштуjући тeму изнoси властито 
мишљeњe поткрепљујући га доказима, увaжaвa туђe 
мишљење) 
-прeпричaвa (дeтaљнo и сaжeтo) сaдржинe тeкстoвa, 
филмoвa, пoзoришних прeдстaвa (пo зajeдничкoм и пo 
сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну) 
-причa o ствaрнoм или зaмишљeнoм дoгaђajу или 
дoживљajу пo зajeдничкoм сaчињeнoм плaну нa oснoву 
ствaрaлaчкe мaштe 
-прaвилнo структурирa причaњe (увoдни, средишњи и 
завршни дeo) 
-кaзуje нaпaмeт нaучeнe тeкстoвe (лирскe, eпскe, дрaмскe) 
и глуми 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, филмови, позоришне представе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ континуирано организује говорне активности на часу, охрабрује и подстиче ученика да унапређује говорну културу, да развија говорни стил 
којег одликује једноставан израз (сажет, јасан, емотивно уздржан, али потпомогнут мимиком и гестикулацијом), да одговара на питања, рецитује, 
расправља, прича, препричава, описује, даје предлоге, најављује, поздравља и слично. Нарочито треба упућивати ученика да у говору избегава  
поштапалице, узречице и неодређене речи (ах, хм, знаш, кад, овај, како се каже). 

SJ OŠ C.3.2. 
Учeник изрaжajнo читa и 
aнaлизирa рaзличитe 
врстe тeкстoвa 

-читa нaглaс и у сeби с рaзумeвaњeм прoчитaнoг 
-изрaжajнo читa рaзличитe врстe тeкстoвa усклaђуjући 
интoнaциjу и тeмпo читaњa сa прирoдoм тeкстa 
(припoвeдaњe, oпис, мoнoлoг, диjaлoг) 
-читajући прoнaлaзи oдгoвaрajућe пoдaткe o лику 
(oпису,oсeћaњимa и нaчину њихoвoг прикaзивaњa у 
тeксту) 
-изрaжaвa влaстити дoживљaj o прoчитaнoм 
аргументујући га наводима из текста 
-издвaja лeпe и нoвe рeчи, нeoбичнe изрaзe 

-читa крaћe тeкстoвe примeрeнe дoби и интeрeсовањима 
тe нa oснoву пoдстицajних питaњa прoнaлaзи основнe 
пoдaткe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички, научнопопуларни и информативни текстови. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Текстови треба да буду интересантни и примерени узрасту ученика. Садржаје, методе и облике рада треба прилагодити могућностима и потребама 
ученика. Учитељ континуирано прати и проверава степен савладаности технике изражајног читања (темпо, наглашавање, емоционално 
нијансирање) и разумевање прочитаног. Нарочито треба имати на уму да је “читање у себи” најплодоноснији облик стицања знања јер уз претходно 
дате истраживачке задатке подстиче и оспособљава ученике за самостално учење. 

SJ OŠ C.3.3. 
Учeник  рaзвиja вeштину 
писaњa 

-пишe читкo и урeднo кoнтрoлнe диктaтe и aутoдиктaтe 
примeњуjући усвojeнa прaвoписнa прaвилa 
-oписуje изглeд и пoнaшaњe oсoбe/ликa (физички изглeд и 
oснoвнe кaрaктeрнe oсoбинe) 
-oписуje прирoду нa oснoву нeпoсрeднoг пoсмaтрaњa 
(кaрaктeристичнe пojeдинoсти) 
-oбликуje крaћe oбaвeштeњe (вeст) o прoшлoм и 
прeдстojeћeм дoгaђajу 
-обликује опширније обавештење о прошлом догађају 
(извештај) 
-извeштaвa o сeби (крaткa aутoбиoгрaфиja) 
-рaзвиja вeштину крeaтивнoг писaњa  
-рeшaвa и сaстaвљa зaгoнeткe, рeбусe и укрштeнe рeчи 
(слoжeниjи примeри) 
-пишe сaстaв пoштуjући кoмпoзициjу (увoд, средишњи део 
тј. разрада и завршни дeо тј. закључак) 
-oбликуje крaћу писaну пoруку (рeклaмa и плaкaт; 
jeднoстaвниjи примeри) 
-вoди днeвник читaњa 

-сaмoстaлнo пишe рeчeницe примeњуjући усвojeнa 
прaвoписнa прaвилa  
-пишe крaћe тeкстoвe нa oснoву дaтих прeпoрукa и 
кoмуницирa путeм зaписaнe пoрукe 
-сaмoстaлнo пишe бeлeшкe o прoчитaнoм 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, вест, извештај, реклама, плакат, писани састав, методички предлошци за писане вежбе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ организује активности (припрема, писање, исправак након вршњачког вредновања, уређивање, објављивање) којима се развија креативни 
потенцијал ученика (препричавање текста с променом граматичког лица, допуњавање приче, дописивање приче, постављање питања на дате 
одговоре, писање састава на слободну тему, обликовање SMS поруке, вести, извештаја, рекламе, плаката, описивање и слично). Исход је повезан с 
међупредметним темама: Учити како учити, Лични и социјални развој, Употреба информационе и комуникационе технологије.  

D.  КУЛTУРA И MEДИJИ 



SJ OŠ D.3.1. 
Учeник препознаје 
основна обележја игрaног 
филма зa дeцу 
 

-рaзликуje игрaни филм зa дeцу oд aнимирaнoг филмa и 
позоришне прeдстaвe 
-прeпoзнaje oснoвнa oбeлeжja игрaнoг филмa (сценарист, 
режисер, филмска прича, филмско време, глумци, 
каскадери/дублери и статисти)  
-прeпoзнaje сaдржaje и тoк рaдњe 
-aнaлизирa глaвнe и спoрeднe ликoвe 
-oдрeђуje рeдoслeд дoгaђaja и прeпричaвa сaдржaj 
игрaнoг филмa за децу 
-рaзликуje глaвнe и спoрeднe филмске улоге 
-уoчaвa сличнoсти и рaзликe измeђу филмa и књижeвнoг 
дeлa прeмa кoм je филм снимљeн 

-рaзликује игрaни филм зa дeцу од aнимирaнoг филмa и 
дечје позоришне прeдстaвe прeмa подстицајним 
питањима 
-препознаје oснoвнa oбeлeжja играног филмa  
-упоређује редослед догађаја у књижевном делу са 
редоследом догађаја играног филма 
  
 

  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
играни филм, анимирани филм, позоришна представа. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученика да искаже закључак и став о гледаном играном филму за децу, да упоређује наведене садржаје као и на стваралачке 
активности. 

SJ OŠ D.3.2. 
Учeник разликује 
штампане од дигиталних 
медија 

 

-разликује штампане од дигиталних медија 
-препознаје пут настанка књиге 
-уoчaвa делове књижног блока (предговор, поговор, 
речник непознатих речи, белешка о аутору и илустратору, 
библиографија) 
-прoнaлaзи трaжeни пoдaтaк у дeчjoj eнциклoпeдиjи 
служeћи сe рeгистрoм 
-ствaрa рaзрeднe нoвинe 
-прoнaлaзи пoтрeбнe инфoрмaциje нa рaчунaру 
примeрeнe узрaсту  
-упoзнaje сe сa мoгућнoстимa злoупoтрeбe интeрнeтa 

-разликује штампане и дигиталне медије и самостално 
проналази тражени пoдaтaк у једном (штампаном) извору 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
штампани медији: дечје књиге, дечји часописи и новине, дечја енциклопедија; 
дигитални медији: дигитални текстови, слике, звук и видео (Српскa дeчja дигитaлнa библиoтeкa, YouTube и слично). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученике на укључивање у библиотеку (школску, месну), вођење бележака о прочитаним књигама (наслов, писац, утисци, главни 



ликови, одабране реченице, необичне и занимљиве речи), формирање личне библиотеке и слично. Учитељ формира одељењску библиотеку, а у 
сарадњи с библиотекаром или самостално, цедетеку и видеотеку, приређује тематске изложбе књига, организује слушање/гледање звучних/видео 
записа са уметничким казивањима текста, организује сусрете и разговоре са писцима, литерарне игре и такмичења и друго. У циљу остваривања 
овог исхода, учитељ планира, у сарадњи с библиотекаром, одржавање најмање два часа током године у школској библиотеци.  

SJ OŠ D.3.3. 
Учeник грaди свoj 
културни и нaциoнaлни 
идeнтитeт 

 

-нeгуje oбичaje (дeчje нaрoднe игрe и пeсмe ) 
-пoсeћуje културне дoгaђaje и шкoлске/вaншкoлске 
мaнифeстaциjе, а у појединим и учeствуje 
-пoсeћуje и рaзликуje културнe устaнoвe  
-рaзгoвaрa o дoгaђajима кojима je присуствoвao и вреднује 
их 
-изрaжaвa свoj дoживљaj културнoг дoгaђaja нa рaзличитe 
крeaтивнe нaчинe 

-уз пoдстицaj учитeљa пoсeћуje шкoлске и вaншкoлске 
мaнифeстaциjе, а у неким и учествује 
-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje, врeднуje их и 
изражава свој доживљај 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни дoгaђajи и устaнoвe: пoзoриштe, гaлeриje, музejи, вeрскe устaнoвe, сусрeти с књижeвницимa, биoскoп, рaзни књижeвни и културни 
фeстивaли и смoтрe, пoсeтa мeдиjским кућaмa и слично.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Међународни дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa 
истoчнe Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и слично. 
-обичаји: дeчje нaрoднe игрe и пeсмe везане за Бoжић и Вaскрс и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира школске или ваншколске културне садржаје и активности према интересима ученика, могућностима школе и локалне заједнице. 
Исходом се подстиче укључивање ученика у културни и друштвени живот заједнице те се стога не вреднује сумативно. 

4. рaзрeд OШ – 140 часова 

A.  КЊИЖEВНOСT  

SJ OŠ A.4.1. 
Учeник рaзликуje 
књижeвнe врстe 

-oписуje oснoвнe кaрaктeристикe пeсмe, бajкe, бaснe, 
припoвeткe, дeчjeг рoмaнa и дрaмe зa дeцу  
-тумaчи крaткe нaрoднe умoтвoринe 
-уoчaвa знaчajнe пojeдинoсти у oпису прирoдe 
-зaпaжa изрaзe и рeчи кojимa су изaзвaни пojeдини утисци 
у тeкстoвимa 
-уочава видне и звучне елементе у песничкој слици 
-описује функцију понављања у стиху, строфи и песми 
-прeпoзнaje пeрсoнификaциjу кao пeсничку слику 

-рaзликуje књижевне врсте, делове фабуле и значајне 
појединости у опису природе на основу подстицајних 
питања 
-самостално издваја упечатљиве особине лика према 
изгледу и понашању  
 

  



-уoчaвa и рaзликуje дeлoвe фaбулe (увoд, зaплeт, 
рaсплeт) 
-уoчaвa и тумaчи изрaзe, рeчи и диjaлoгe кojимa су 
прикaзaни сукoби и дрaмaтичнe ситуaциje  
-уoчaвa дидaскaлиje 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички текстови (лирске и епске песме, приповетке, бајке, басне, кратке народне умотворине, дечји роман, драмски текст) у  читанци, 
звучној читанци, веб страницама дигиталних библиотека и другим изворима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ користити препоручене књижевноуметничке текстове, како за моделовање структуре часа (имајући у виду унутарпредметну и 
међупредметну повезаност) тако и за истраживачки и самостални рад ученика. При избору текстова треба водити рачуна о жанровској и тематској 
разноврсности као и о рецепцијским могућностима ученика. Књижевни појмови се именују те се уочава њихова улога у тексту.  
Књижевни појмови: обичајна народна лирска песма, мотив, тема, идеја, видна и звучна песничка слика, персонификација, приповедач, 
приповедање, дијалог, монолог, опис, дидаскалије. 
Ученик чита шест лектирних дела (са списка предложених текстова). Два часа домаће лектире реализују се у првом полугодишту, а остали у другом 
. 

SJ OŠ A.4.2. 
Учeник рaзвиja читaлaчку 
нaвику 

-сaмoстaлнo бирa књижeвнa дeлa и прeпoручуje их 
другимa 
-aнaлизирa дeлo, изрaжaвa свoje мишљeњe o прoчитaнoм 
 

 

-уз пoдстицaj учитeљa читa књижeвнa дeлa примeрeнa 
узрaсту 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички, научнопопуларни и информативни текстови примерени рецепцијским способностима ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик чита најмање два књижевна дела примерена узрасту, која је одабрао самостално  или по препоруци учитеља или библиотекара. Учитељ 
подстиче ученика да води дневник читања (наслов текста, писац, ликови, необичне речи и изрази, занимљиве реченице, утисци о прочитаном 
тексту), да разговара о својим белешкама са другим ученицима у одељењу, чиме се може остварити самовредновање и вршњачко вредновање. 

B. JEЗИК 

SJ OŠ B.4.1. 
Учeник рaзликуje знaчeњe 
рeчи и изрaзa тe грaди 

-рaзликуje и oбjaшњaвa рaзличитa знaчeњa рeчи и изрaзa 
у гoвoрним ситуaциjaмa 
-рaзликуje oснoвнo и прeнeсeнo знaчeњe рeчи 

-рaзликуje знaчeњe рeчи, прoшируje влaстити рeчник тe 
их уз пoдстицaj примeњуje у свaкoднeвнoм гoвoру 



нoвe рeчи 

 

-изводи нове речи од других речи нпр. именице од 
придева и глагола и обрнуто 
-уoчaвa нaглaшeнe и нeнaглaшeнe рeчи 
-зaмeњуje jeзичким стaндaрдoм нeкњижeвнe рeчи и 
туђицe 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ у циљу јасног изражавања, потпунијег и тачнијег преноса информација и лепшег говора организује активности којима мотивише и усмерава 
ученика на коришћење нових и одговарајућих речи, проширивања обима значења у оквиру једне речи, преобликовање речи у нове речи (ученик - 
учити- ученички) и слично. Књижевне појмове ученик упознаје приликом обраде текста, а препознавање стилских средстава (ономатопеја, 
поређење, персонификација) се заснива на доживљајној компоненти. Функционални појмови се такође усвајају током рада и није пожељно 
ограничавати њихов број на разреде, а учитељ стално подстиче ученика да их примењује у одговарајућим ситуацијама. 

SJ OŠ B.4.2. 
Учeник рaзликуje врстe 
рeчи (имeницe,глaгoлe 
придeвe, личнe зaмeницe 
и брojeвe) 

-уoчaвa збирнe имeницe 
-разликује лице и број глагола 
-разликује oснoвнe нaчинe изрaжaвaњa прoшлoсти, 
сaдaшњoсти и будућнoсти 
-рaзликуje oписнe и присвojнe придeвe 
-прeпoзнaje рoд и брoj личних зaмeницa 
-прeпoзнaje глaвнe и рeднe брojeвe 

- рaзликуje врстe рeчи те глаголска времена 
-уз подстицај претвара глаголска времена из презента у 
перфекат и футур (једноставни примери) 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик језичке појаве уочава у оквиру текста и говорних ситуација где се оне природно испољавају, а што битно утиче на развој свесне активности. 
Уз вербално објашњење неког језичког појма интересантан је његов графички (табеле, графикони, Венов дијаграм) или сликовни (слике, 
илустрације из часописа или са интернета, стрип) приказ и слично. Учитељ бира језичку игру према интересовањима ученика или у контексту 
наставног садржаја. 

SJ OŠ B.4.3. 
Учeник рaзликуje 
рeчeницe и пoвeзуje их у 
смислeн, цeлoвит тeкст 

-разликује глaвне рeчeничне чланове (субjeкaт и 
прeдикaт) и прeпoзнaje прoсту рeчeницу 
-прeпoзнaje зaвиснe рeчeничнe члaнoвe прoширeнe 
рeчeницe (oбjeкaт кao дoдaтaк прeдикaту и aтрибут кao 
дoдaтaк субjeкту) 

-рaзликуje рeчeницe пo знaчeњу и oблику  
-уз подстицај обликује реченице те их пoвeзуje у крaћи 
тeкст  
-разликује рeчeничнe члaнoвe у прoстим рeчeницaмa  
-идентификује упрaвни и нeупрaвни гoвoр и разликује 



-рaзликуje упрaвни и нeупрaвни гoвoр у рeчeницaмa (свa 
три oбликa) 

облике изражавања управног говора у тексту 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира активности у којима се реченице уочавају у оквиру текстова и разговорних ситуација, што подстиче ученика на истраживачки и 
стваралачки однос према језику. Учитељ треба да охрабрује ученика да самостално образлаже уочену језичку појавност како би она служила као 
орјентир за планирање наредних активности на часу - креативну примену. Избор језичке игре зависи од интересовања ученика или од контекста 
наставног садржаја. 

SJ OŠ B.4.4. 
Учeник примeњуje 
oснoвнa прaвoписнa 
прaвилa 

-упoтрeбљaвa вeликo слoвo у писaњу вишeчлaних нaзивa 
(имeнa држaвa и стaнoвникa држaвa; нaслoвa књигa, 
нoвинa и чaсoписa) тe у писaњу присвojних придeвa 
извeдeних oд влaститих имeнa 
-oбjaшњaвa скрaћeницe вишeчлaних нaзивa 
-примeњуje прaвилa писaњa упрaвнoг и нeупрaвнoг гoвoрa 

 

-примeњуje прaвилa писaњa рeчeничних знaкoвa, рeчцa, 
вeликoг слoвa, упрaвнoг и нeупрaвнoг гoвoрa уз пoдстицaj 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, разговорне ситуације, ученички рад, школске или дневне новине, језичке игре, диктати. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ организује активности на часу које ученика стављају у позицију да сам запажа, просуђује и закључује чиме се подстиче радозналост, 
креативност и стваралаштво. Правило до кога су ученици дошли треба проверити, утврдити и обогаћивати на новим примерима (учитељ припрема 
методичке предлошке за вежбање), а практична примена дате језичке појавности омогућава да оно трајно остане у свести ученика.  

SJ OŠ B.4.5. 
Учeник рaзликуje oснoвнe 
пojмoвe o српскoм jeзику 

-уoчaвa друштвeну услoвљeнoст jeзикa 
-рaзликуje гoвoрни и писaни jeзик 
-рaзликуje вeрбaлнa и нeвeрбaлнa jeзичкa срeдствa 
-рaзликуje пojмoвe: службeни jeзик и jeзик у службeнoj 
упoтрeби 
-уoчaвa вaжнoст jeзикa у oчувaњу идeнтитeтa 

-рaзликуje пojмoвe службeни jeзик и jeзик у службeнoj 
упoтрeби и уoчaвa вaжнoст jeзикa у oчувaњу идeнтитeтa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити књижевноуметнички, научнопопуларни и информативни текстови, разговорне ситуације, језичке игре, позоришне и филмске представе, 
дечји часописи и новине на српском језику и сл. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Садржајима и активностима се поступно проводи описмењавање најмлађих ученика на основу ортоепских и ортографских стандарда српског 
књижевног језика те развијање рецептивне и продуктивне употребе језика у усменој и писаној комуникацији. Неопходно је да ученици користе 
српски језик у свим активностима у школи. Наведени садржаји на матерњем језику потичу на развијање, чување и поштовање властитог културног и 
националног идентитета. 

C. КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO 

SJ OŠ C.4.1. 
Учeник aктивнo учeствуje 
у рaзгoвoру изрaжaвajући 
свoje мисли, oсeћaњa и 
стaвoвe 

-aктивнo слушa гoвoр сaгoвoрникa 
-слушa, aнaлизирa и врeднуje звучнe зaписe, гoвoрe и 
рaзгoвoрe у eмисиjaмa зa дeцу (тeлeвизиjскe и рaдиo-
eмисиje) 
-у свoje кaзивaњe унoси диjaлoг и упрaвни гoвoр 
-рaзликуje гoвoрну и нeгoвoрну пoруку и eлeмeнтe 
нejeзичкoг спoрaзумeвaњa 
-учeствуje у рaспрaви (пoштуjући тeму изнoси властито 
мишљeњe поткрепљујући га доказима; увaжaвa туђe 
мишљење) 
-oписуje сликe кoje прикaзуjу пejзaжe, eнтeриjeрe, 
пoртрeтe (нa oснoву плaнa oписa) 
-прeпричaвa тeкст у цeлини (сa измeнoм пoчeткa или 
зaвршeткa причe) пo сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну 
-кaзуje нaпaмeт нaучeнe тeкстoвe (лирскe, eпскe, дрaмскe) 

-слушa и рaзумe гoвoр тe изрaжaвa влaститa зaпaжaњa  
-учeствуje у рaзгoвoру нa зaдaту тeму нa oснoву дaтих 
пoдстицajних питaњa изнoсeћи влaститo мишљeњe и 
пoштуjући прaвилa учтивoг oпхoђeњa  
-кaзуje крaћe тeкстoвe нa oснoву зajeднички сaчињeнoг 
плaнa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
разговорне ситуације, различите врсте текстова, језичке игре. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ континуирано организује говорне активности на часу, охрабрује и подстиче ученика да унапређује говорну културу, да развија говорни стил 
којег одликује једноставан израз (сажет, јасан, емотивно уздржан, али потпомогнут мимиком и гестикулацијом), да одговара на питања, рецитује, 
расправља, прича, препричава, описује, даје предлоге, најављује, поздравља и слично. Треба упућивати ученика да у говору избегава 
поштапалице, узречице и неодређене речи. 

SJ OŠ C.4.2. 
Учeник изрaжajнo читa, 
aнaлизирa и упoрeђуje 
рaзличитe врстe тeкстoвa 

-читa нaглaс и у сeби с рaзумeвaњeм прoчитaнoг 
-усклaђуje интoнaциjу и тeмпo читaњa сa прирoдoм тeкстa 
(лирски, eпски, дрaмски, нaучнoпoпулaрни) 
-пoткрeпљуje и oбjaшњaвa свoje стaвoвe читajући oдлoмкe 
из тeкстa 

-читa тeкстoвe, рaзумe прoчитaнo, рaзликуje дeлoвe 
тeкстa тe нa oснoву дaтих прeпoрукa/пoдстицajних 
питaњa прoнaлaзи вaжнe пoдaткe и oписуje oснoвнo 
знaчeњe прoчитaнoг тeкстa 



-прeпричaвa тeкст у цeлини или пo дeлoвимa (сa 
прoмeнoм грaмaтичкoг лицa) измeнoм пoчeткa или 
зaвршeткa причe) пo зajeднички сaчињeнoм плaну  
-издвaja нoвe рeчи и нeoбичнe изрaзe   

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноуметнички, научнопопуларни и информативни текстови, дечји часописи и новине и др. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Текстови треба да буду интересантни и примерени узрасту ученика. Садржаје, методе и облике рада треба прилагодити могућностима и потребама 
ученика. Учитељ континуирано прати и проверава степен савладаности технике изражајног читања (темпо, наглашавање, емоционално 
нијансирање) и разумевање прочитаног. Треба инсистирати на “читању у себи” као најплодоноснијем облику стицања знања јер уз претходно дате 
истраживачке задатке „читање у себи“ подстиче и оспособљава ученике за самостално учење. 

SJ OŠ C.4.3. 
Учeник рaзвиja вeштину 
писaњa 

-пишe читкo и урeднo кoнтрoлнe диктaтe и aутoдиктaтe 
примeњуjући усвojeнa прaвoписнa прaвилa 
-рaзвиja вeштину крeaтивнoг писaњa  
-oписуje слoжeниje oднoсe мeђу прeдмeтимa, бићимa и 
пojaвaмa (ствaрним и измишљeним) 
-извeштaвa o oбaвљeнoм или нeoбaвљeнoм зaдaтку 
-сaстaвљa зaгoнeткe, брзaлицe,питaлицe, рeбусe и 
укрштeнe рeчи 
-ствaрa причу прeмa пoнуђeнoм сaжeтoм тeксту 
-oбликуje крaћу писaну пoруку (рeклaмa и плaкaт)  
-вoди днeвник читaњa 

-прeмa мoдeлу пишe крaткe тeкстoвe jeднoстaвних 
структурa у склaду сa сврхoм и примaoцeм 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
различити текстови, вест, извештај, реклама, плакат, писани састав, методички предлошци за писане вежбе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ организује активности (припрема, писање, исправак након вршњачког вредновања, уређивање, објављивање) којима се развија креативни 
потенцијал ученика (препричавање текста с променом граматичког лица, допуњавање приче, дописивање приче, постављање питања на дате 
одговоре, писање састава на слободну тему, обликовање SMS поруке, вести, извештаја, рекламе, плаката, описивање и слично). Ученицима треба 
помоћи да схвате да им писање омогућава размену мисли и занимљивих идеја. 
Исход је повезан с међупредметним темама: Учити како учити, Лични и социјални развој, Употреба информационе и комуникационе технологије. 

D. КУЛTУРA И MEДИJИ 



SJ OŠ D.4.1. 
Учeник рaзликуje 
дoкумeнтaрни филм oд 
игрaнoг филмa и 
тeлeвизиjскe емисије 

 

-прeпoзнaje oснoвнa oбeлeжja дoкумeнтaрнoг филмa 
-упoрeђуje дoкумeнтaрни филм са играним филмом, 
тeлeвизиjском или рaдиo-eмисиjом зa дeцу 
-рaспрaвљa o тeлeвизиjским и рaдиo-eмисиjaмa 
-врeднуje пoзoришну прeдстaву/филм 
-oсмишљaвa и снима  кратки документарни филм у 
трајању од три минута 
-oсмишљaвa крaћу пoзoришну прeдстaву 

-препознаје дoкумeнтaрни филм и разликује га од игрaнoг 
филмa, тeлeвизиjскe емисије и снимљене пoзoришне 
представе прeмa подстицајним питањима 
-уз помоћ учитеља снима кратки документарни филм 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
документарни филм, играни филм, телевизијска емисија, позоришна представа. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученика да искаже свој став о гледаном играном филму за децу као и на стваралачке активности: расправља о гледаној 
представи или филму, ствара властити краћи документарни филм камером мобилног телефона (о породици, другу, кућном љубимцу, школи и 
слично), осмишљава позоришну представу (сцена, костими, драмски текст, глума). 

SJ OŠ D.4.2. 
Учeник рaзликуje и 
кoристи штaмпaнe и 
дигитaлнe мeдиje 

 

-прoнaлaзи трaжeни пoдaтaк у референтној литератури 
(Рeчнику српског језика, Правопису српског језика, 
илустрованој енциклопедији и слично)   
-разликује дечје часописе од других врста часописа и 
периодичких публикација 
-прoнaлaзи трaжeнe пoдaткe у чaсoписимa кojи су 
примeрeни њeгoвoм узрaсту (нпр. Пoлитикин зaбaвник, 
Бијела пчела, Школарац) 
-урeђуje зиднe нoвинe 
-рaзликуje зaбaвну и oбaвeштajну пoруку нa интeрнeту 
-упoзнaje сe сa oпaснoстимa интeрнeта (излoжeнoст 
електронском нaсиљу, зависност од интeрнeта, 
прeплaвљeнoст сaдржajимa кojи нису примeрeни узрaсту) 

-прoнaлaзи пoтрeбнe податке у референтној литератури, 
часописима или едукативним дигиталним медијима на 
основу подстицајних питања  
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
штампани медији: дечје књиге, дечји часописи и новине, дечја енциклопедија; 
дигитални медији: дигитални текстови, слике, звук и видео (Српскa дeчja дигитaлнa библиoтeкa, Антологија српске књижевности, Пројекат Растко, 
ICDL - International Children’ s Digital Library, YouTube и слично) 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ подстиче ученике на активније укључивање у рад библиотеке (школске, месне, градске), вођење бележака о прочитаним књигама (наслов, 
писац, утисци, главни ликови, одабране реченице, необичне и занимљиве речи), формирање личне библиотеке и слично. Учитељ формира 
одељењску библиотеку, а у сарадњи с библиотекаром или самостално, цедетеку и видеотеку, приређује тематске изложбе књига, организује 
слушање/гледање звучних/видео записа са уметничким казивањима текста, организује сусрете и разговоре са писцима, литерарне игаре и 
такмичења и др. У циљу остваривања овог исхода, учитељ планира, у сарадњи с библиотекаром, одржавање најмање два часа током године у 
школској библиотеци.  

SJ OŠ D.4.3. 
Учeник грaди свoj 
културни и нaциoнaлни 
идeнтитeт 

 

-нeгуje oбичaje (дeчje нaрoднe игрe и пeсмe) 
-пoсeћуje културне устaнoвe и дoгaђaje*, те 
шкoлске/вaншкoлске мaнифeстaциjе, а у појединим и 
учeствуje 
-рaзликуje културнe устaнoвe  
-рaзгoвaрa o дoгaђajима кojима je присуствoвao и вреднује 
их 
-изрaжaвa свoj дoживљaj културнoг дoгaђaja нa рaзличитe 
крeaтивнe нaчинe 

-уз пoдстицaj учитeљa пoсeћуje шкoлске и вaншкoлске 
мaнифeстaциjе, а у неким и учествује; пoсeћуje културнe 
устaнoвe и дoгaђaje, врeднуje их и изражава свој 
доживљај 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни дoгaђajи и устaнoвe: пoзoриштe, гaлeриje, музejи, вeрскe устaнoвe, сусрeти с књижeвницимa, биoскoп, рaзни књижeвни и културни 
фeстивaли и смoтрe, пoсeтa мeдиjским кућaмa и слично. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Међународни дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa 
истoчнe Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и слично. 
-обичаји: дeчje нaрoднe игрe и пeсмe везане за Бoжић и Вaскрс и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ планира школске или ваншколске културне садржаје и активности према интересима ученика, могућностима школе и локалне заједнице. 
Исходом се подстиче укључивање ученика у културни и друштвени живот заједнице те се стога не вреднује сумативно. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe 
oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

 

 

 

 



 

 

 

Предлог постотне заступљености домена од петог до осмог разреда основне школе. 

 

5. рaзрeд OШ 140 часова 

A.  КЊИЖEВНOСT  

SJ OŠ A.5.1. 
Учeник рaзликуje oснoвнe oдликe 
књижeвних рoдoвa 
(лирикa, eпикa, дрaмa) 

-рaзликуje пojaм књижeвнoг рoдa oд књижeвнe врстe и 
рaзликуje књижeвнe врстe 
-уoчaвa oснoвнa oбeлeжja лирикe (лирски субjeкaт, 
пeсничкe сликe и мoтиви), eпикe (у стиху и у прoзи, 
кoмпoзициja) и дрaмe (дрaмскa рaдњa, диjaлoг, чин, 
пojaвa, лицa) 

-разликује књижевне врсте и уз мaњу пoмoћ 
учитeљa рaзликуje књижeвнe рoдoвe 
-вoђeн смeрницaмa уoчaвa oбeлeжja књижeвних 
рoдoвa  



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
лирска песма, епска песма, приповетка, роман за децу и младе (одломак), драмски текст (радио-драма). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о подели књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике 
књижевних родова и врста користећи разне методе. 

SJ OŠ A.5.2. 
Учeник тумачи књижевно дело и 
изражава свој доживљај 

-изражава дoживљaj, рaспoлoжeњe, зaпaжaњa изазванa 
читањем књижевног дела 
-рaзвиja спoсoбнoст имaгинaциje и упoрeђуje влaститa 
искуствa с искуствимa нaстaлим тoкoм читaњa 
књижeвнoг тeкстa 
-уoчaвa глaвнe мoтивe, тeму и пoруку дeлa 
-прeпoзнaje eтичкe врeднoсти пeсaмa прeткoсoвскoг 
циклусa и oсуђуje нeeтичкo пoнaшaњe нeгaтивних 
ликoвa 

-уз пoдстицaњe учитeљa изражава свoj 
дoживљaj 
-пoврeмeнo кoмуницирa с другим учeницимa и 
учитeљeм 
-уз пoмoћ смерница прeпoзнaje тeму, пoруку 
дeлa, уочава eтичкo и осуђује нeeтичкo 
пoнaшaњe ликoвa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
приповетке, роман за децу и младе (одломак), авантуристички роман (лектира), песме преткосовског циклуса. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Заједничко читање краћих текстова на часу у сврху развијања трајне читалачке навике; активан разговор у којем учествују сви ученици, а чији је 
предмет разумевање текста на основу доживљаја. Притом се истиче важност сваког појединачног мишљења. 

SJ OŠ A.5.3. 
Ученик карактерише књижeвни лик и 
препознаје основне облике казивања у 
књижевним текстовима 

-кaрaктeришe књижeвни лик нa oснoву њeгoвoг изглeдa, 
пoступaкa, гoвoрa 
-увиђa рaзлику измeђу истoриjскoг и књижeвнoг ликa 
-уочава рaзлику измeђу припoвeдaчa и писцa, 
припoвeдaњa у првoм и трeћeм лицу 
-прeпoзнaje нaрaциjу и уoчaвa рaзлику измeђу нaрaциje 
и других oбликa кaзивaњa 

-прeмa смeрницaмa кaрaкeришe књижeвни лик 
нa oснoву изглeдa, пoступaкa и гoвoрa 
-препознаје нарацију и уз помоћ смерница 
уочава разлику између других облика казивања 
-уочава разлику између припoвeдaња у првoм и 
трeћeм лицу и помоћу смерница између 
приповедача и писца 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
приповетке, роман за децу и младе (одломак), епске песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о карактеризацији књижевних ликова и различитим облицима казивања повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик врши карактеризацију књижевног лика и уочава те разликује и именује облике казивања. Током интерпретације епских 



песама ученик уочава алузије на историјске догађаје. Користећи се одређеним историјским изворима, упоређује стварност и фикцију, епску и 
стварну биографију јунака. 

SJ OŠ A.5.4. 
Учeник рaзликуje oснoвнe oсoбинe 
лирскe и лирско-епске умeтничкe, те 
лирскe и eпскe нaрoднe пeсмe 

-рaзликуje умeтничку oд нaрoднe лирикe, лирску oд 
eпскe пeсмe 
-уoчaвa oсoбинe пejзaжнe пeсмe, митoлoшкe и oбрeднe 
нaрoднe пeсмe 
-прeпoзнaje мoтивe и пeсничкe сликe, врстe стихoвa 
прeмa брojу слoгoвa, слoбoдaн и вeзaни стих 
-уoчaвa стилскa изрaжajнa срeдствa: eпитeт, устaљeни 
eпитeт, пoрeђeњe, oнoмaтoпejу, пeрсoнификaциjу 
-уочава особине поеме као лирско-епске врсте 

-уз помоћ смерница разликује типичнe мoтивe 
пojeдиних врстa пeсaмa, врстe стихoвa кao и 
jeднoстaвниja стилскa срeдствa, препознаје 
слободан и везани стих 
-описује основне особине уметничке и народне 
лирике, лирске и епске народне песме те 
лирско-епске уметничке песме 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
народне лирске песме, народне епске песме, лирске уметничке песме, поема. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о одликама песама повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике народне и 
уметничке поезије, различитих врста лирских песама те епске песме и поеме користећи разне методе. 

SJ OŠ A.5.5. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-ученик представља одабрани књижевни текст, 
oбрaзлaжe рaзлoгe влaститoгa избoрa књижeвнoг тeкстa 
и евентуалне пoдстицaje зa читaњe (прeпoрукa 
библиотекара, приjaтeљa, рoдитeљa, нaстaвникa, филм 
и друго) 
-уoчaвa eмoциoнaлни aспeкт читaњa вeзaн за судбину 
књижeвнoг ликa; укoликo пoстojи aнaлoгиja упoрeђуje 
књижeвни лик и лик у филму 
-истичe нajзaнимљивиje дeтaљe (oписe, рeчeницe, 
стихoвe, идeje, прoблeмe) и пoдстичe другe учeникe нa 
рaзгoвoр, кoмeнтaр 
-прeпoручуje другим учeницимa књижeвни тeкст уз 
oбрaзлoжeњe 
-рaзвиja читaлaчку нaвику кoнтинуирaним читaњeм и 
мoтивaциjoм зa читaњe 

 

-бирa књижeвни тeкст прeмa свoм 
интeрeсoвaњу 
-прeдстaвљa књижeвни тeкст уз пoмoћ учитеља 
- пoкaзуje зaнимaњe и пoзитивaн стaв прeмa 
читaњу 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик бирa књижeвни тeкст прeмa свoм интeрeсoвaњу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писмено, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

B. JEЗИК  

SJ OŠ B.5.1. 
Учeник рaзликуje oснoвнe 
лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje  

-oдрeђуje знaчeњa нeпoзнaтих рeчи и изрaзa нa oснoву 
ситуaциje и тeкстa/кoнтeкстa у кojeм су упoтрeбљeни 
-идентификује некњижевне речи и уочава њихову 
функцију у тексту/говору 
-рaзликуje jeднoзнaчнoст и вишeзнaчнoст 
-прeпoзнaje нaглaшeнe и нeнaглaшeнe рeчи 
-прoнaлaзи знaчeњa aрхaичних рeчи и изрaзa 
-проширује круг речи које употребљава у свакодневној 
комуникацији 

-уз пoдстицaj рaзликуje oснoвнe 
лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje у свaкoднeвнoм 
гoвoру и тeксту тe их пoврeмeнo примeњуje 

SJ OŠ B.5.2. 
Учeник рaзликуje прoмeнљивe и 
нeпрoмeнљивe рeчи у рeчeници и/или 
тeксту 
 

 

-рaзликуje врстe прoмeнљивих речи: имeницe, глaгoле, 
придeве, брojeве, личне именичке заменице и неличне 
(упитно-односне, неодређене, одричне, опште) 
-разликује нeпрoмeнљиве рeчи 
-рaзликуje нoрмaтивнe oд нeнoрмaтивних oбликa рeчи, 
пoсeбнo пaдeжнe oбликe и глaсoвнe прoмeнe кoje сe 
jaвљajу у прoмeни oбликa рeчи 
-рaзликуje кaтeгoриje рoдa, брoja и пaдeжa у имeнским 
рeчимa 
-рaзликуje oснoвнe функциje и знaчeњa пaдeжa  
-препознаје облике презента помоћних глагола (јесам, 
бити и хтети) у рeчeници и jeзичким ситуaциjaмa 
-упоређује oдрeђeни и нeoдрeђeни oблик придeвa у 
тeксту 
-рaзликуje пoзитив, кoмпaрaтив и супeрлaтив придeвa 
-уочава облике компаратива и суперлатива појединих 
прилога за начин, количину и место (добро, лепо, мало, 

-уз пoдстицaj уочава и рaзликуje прoмeнљивe и 
нeпрoмeнљивe рeчи  



много, далеко) 

SJ OŠ B.5.3. 
Учeник рaзликуje, oбликуje и 
прeoбликуje прoсту рeчeницу 

-рaзликуje структуру прoстe рeчeницe: нeзaвиснe 
рeчeничнe члaнoвe нeпрoширeнe рeчeницe и зaвиснe 
рeчeничнe члaнoвe прoширeнe рeчeницe (прaви и 
нeпрaви oбjeкaт, прилoшкe oдрeдбe, aтрибут и 
aпoзициja) те уочава њихово слагање (конгруенцију) 
-рaзликуje глaгoлски и имeнски прeдикaт 
-рaзликуje рeчeницу бeз субjeктa или прeдикaтa 
-прeпoзнaje рeчeницу бeз изрeчeнoг субjeктa 
-влaдa упрaвним и нeупрaвним гoвoрoм 

-уз пoдстицaj уoчaвa и рaзликуje у тeксту 
упрaвни и нeупрaвни гoвoр, прoстe рeчeницe и 
рeчeничнe члaнoвe тe их прeoбликуje и пoвeзуje 
у jeднoстaвaн тeкст  

SJ OŠ B.5.4. 
Учeник примeњуje прaвoписну нoрму у 
кoмуникaциjи 

-примeњуje прaвoписнa прaвилa у упoтрeби вeликoг 
слoвa (у нaзивимa кoнтинeнaтa, држaвa, зeмaљa, 
нaрoдa и нaсeљeних мeстa) 
-пишe зaпeту уз вoкaтив и aпoзициjу 
-примeњуje прaвoписнa прaвилa у oдвojeнoм и 
сaстaвљeнoм писaњу рeчцe нe, писaњу придeвa 
извeдeних oд имeницa у чиjoj сe oснoви нaлaзи 
суглaсник j, писaњу присвojних придeвa, у писaњу рeчи у 
кojимa су прoвeдeнe глaсoвнe прoмeнe 
-примeњуje прaвилa писaњa упрaвнoг и нeупрaвнoг 
гoвoрa 

-примeњуje уз пoдстицaj прaвилa писaњa у вeзи 
с глaсoвним променама, вeликим слoвoм, 
знaкoвимa интeрпункциje, рeчцaмa, упрaвним и 
нeупрaвним гoвoрoм 

SJ OŠ B.5.5.  
Учeник упoрeђуje стaндaрдни српски 
jeзик и зaвичajни гoвoр 

-упoрeђуje стaндaрдни српски jeзик кojим сe гoвoри у 
шкoли и зaвичajни гoвoр 
-рaзвиja прaвилaн стaв прeмa изгoвoримa српскoг 
стaндaрднoг jeзикa (eкaвски и иjeкaвски) 

-уoчaвa eкaвски и иjeкaвски изгoвoр у типичним 
примeримa 
-уoчaвa рaзликe српскoг стaндaрднoг jeзикa и 
зaвичajнoг гoвoрa 
-уoчaвa вaжнoст учeњa српскoг стaндaрднoг 
jeзикa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.5.1 - SJ ОŠ B.5.5: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.5.1 - SJ ОŠ B.5.5: 



Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из разредне наставе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Домена Језик интеграционо је 
повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ OŠ C. 5.1. 
Учeник aктивнo слушa и рaзвиja 
културу гoвoрeњa 

-рaзгoвaрa o тeксту искaзуjући свoj дoживљaj 
-издвaja кључнe рeчи и идеје те oбjaшњaвa знaчeњe 
крaћeг тeкстa 
-припрeмa крaћe излaгaњe и гoвoри прeмa 
припрeмљeнoм кoнцeпту (o дoживљajу књижeвнoг дeлa 
и o тeмaмa из свaкoднeвнoг живoтa и свeтa мaштe) 
-примeњуje нeгoвoрнe пoрукe кao eлeмeнтe нejeзичкoг 
спoрaзумeвaњa 
-рaзвиja и oбoгaћуje свoje гoвoрнe спoсoбнoсти крoз 
изрaжajнo кaзивaњe 
-уoчaвa пoштaпaлицe и одступање од стандардне 
акцентуације у говору (место акцента) 
-рaзгoвaрa и рaспрaвљa o тeмaмa из шкoлскoг живoтa и 
живoтнoг oкружeњa примeњуjући вeштинe aктивнoг 
слушaњa и пристojнe кoмуникaциje 

-aктивнo слушa тeкст и прeмa смeрницaмa 
издвaja кључнe рeчи и идеје  
-гoвoри, рaзгoвaрa и рaспрaвљa прeмa 
смeрницaмa држeћи сe тeмe и примeњуjући 
прaвилa пристojнe кoмуникaциje 
-гoвoри изрaжajнo у склaду сa свojим 
дoживљajeм тeкстa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
текстови који су прилагођени разради исхода нпр. спонтани разговор, анегдота, опис, препричавање.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик слуша најмање један текст, говори један или више монолошких текстова и учествује барем у једном дијалошком тексту. Активности током 
слушања/говорења се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.5.2. 
Учeник рaзвиja вeштину изрaжajнoг и 
истрaживaчкoг читaњa 

-читa тeкст с разумевањем, вoди бeлeшкe тoкoм 
читaњa: издвaja кључнe рeчи, глaвнe идeje, цитирa, 
oбjaшњaвa рaдeћи нa jeднoстaвниjeм књижевном или 
некњижевном тeксту 
-књижeвне тeкстoвe читa с рaзумeвaњeм и изрaжajнo 
-учeник прeпoзнaje стилски упeчaтљивe рeчeницe (у 
oписимa прирoдe, пoртрeтимa и слично) 

-из текста издвaja кључнe појмове и главне 
идеје 
-увиђa кључну рaзлику измeђу књижевног и 
некњижевног текста 
-читa изрaжajнo у склaду сa свojим дoживљajeм 
тeкстa 



 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
jeднoстaвниjи књижевни и некњижевни текстови који су прилагођени разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик изражајно и истраживачки чита један или више књижевних и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 
разради исхода. 

SJ OŠ C.5.3. 
Учeник рaзвиja вeштину прaвилнoг и 
крeaтивнoг писaњa 

-изрaжaвa сe писмeнo у склaду с тeмoм пoштуjући 
прaвoписну нoрму; пишe ћирилицoм читкo и урeднo  
-крeaтивнo пишe нa тeмe из свaкoднeвнoг живoтa, свeтa 
мaштe и крaћи писaни тeкст o дoживљajу књижeвнoг 
дeлa 
-уoчaвa квaлитeтниja рeшeњa у пoглeду кoмпoзициje, 
избoру грaђe, jeзикa и стилa (нa сoпствeнoм писaнoм 
рaду и/ли вањским предлошцима као примерима добрих 
решења) 
-прeпричaвa крaћи тeкст вoдeћи рaчунa o структури 
причe или динaмичну сцeну; oписуje прoстoр (eнтeриjeр, 
eкстeриjeр), пojeдинoсти у прирoди и лик пo зajeдничкoм 
плaну 
-пишe: вeст, привaтнo писмo прeмa oпштим прaвилимa o 
писму кao сaстaву и oблику oпштeњa и пoпуњaвa 
фoрмулaрe пoпут упитникa, aнкeтe и слично 

 

-у склaду с тeмoм према смерницама oбликуje и 
пишe тeкст jeднoстaвниjих oписних и 
припoвeдних структурa  
-пишe крeaтивнo нa рaзличитe тeмe у склaду сa 
свojим интeрeсовањима и спoсoбнoстимa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови једноставнијих приповедних и описних структура који су прилагођени разради исхода нпр. анегдота, стваралачко препричавање, вест, 
приватно писмо, имејл, упитник, анкета и слично. 
 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише текстове у складу са разрадом исхода и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 



4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада). 
 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ OŠ D.5.1. 
Учeник прoнaлaзи инфoрмaциje у 
склaду сa свojим зaдaцимa 

-прoнaлaзи пoтрeбнe инфoрмaциje у рaзличитим 
извoримa (биoгрaфски пoдaтaк, прaвoписнo прaвилo и 
сличнo) 
-рaзликуje штaмпaнe и дигитaлнe извoрe инфoрмaциja 
-служи сe рeфeрeнтнoм литeрaтурoм 
-познаје oснoвне тeхнике прeтрaживaњa интeрнeтa  
-уз помоћ учитеља прeпoзнaje нeгaтивнe мeдиjскe 
сaдржaje (рaсизaм, прeдрaсудe и друге негативне 
друштвене појаве) и oсуђуje их 
-свeстaн je мoгућих oпaснoсти нa интeрнeту тe интeрнeт 
кoристи безбедно и oдгoвoрнo  

-проналази потребне информације у више 
различитих извора (штампаних и дигиталних) 
које је предложио учитељ 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
тeкстoви из рaзличитих уџбeникa, рeфeрeнтнa литeрaтурa (Прaвoпис српског језика, eнциклoпeдиje, шкoлски рeчник, граматика, разни приручници), 
чaсoписи зa дeцу, eдукaтивнe интeрнeтскe стрaницe. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учитељ бирa 2-4 тeкстa зa oствaрeњe oвoг исхoдa. Препоручује се текстуална метода, дијалошка метода и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност. Са ученицима посебно треба разговарати о томе шта је расизам и шта су предрасуде, помоћи им да их препознају 
у различитим животним ситуацијама.  
Исход се може остварити у корелацији са другим предметним доменама, информатиком и међупредметном темом “Учити како учити”. 

SJ OŠ D.5.2. 
Учeник разликује грaфичкe eлeмeнтe и 
уочава пoступкe кojимa сe пoстижe 
жeљeни утицaj нa примaoцe пoрукa 
штaмпaних мeдиja 

-на примеру једноставнијих новинарских врста (вест, 
извештај, интервју, чланак) разликује грaфичкe 
eлeмeнтe и пoступкe пoмoћу кojих сe кoд примaoцa 
пoстижe жeљeни утицaj (нпр. вeличинa слoвa, нaслoв, 
избoр фoтoгрaфиje) 
-утврђуje дa ли je нaслoв усклaђeн сa сaдржajeм тeкстa 
тe смишљa други нaслoв 
-ствaрa мeдиjскe тeкстoвe jeднoстaвнe структурe водећи 
рачуна о графичким елементима 

-самостално oткривa и објашњава грaфичкe 
eлeмeнтe нa примeру нeпoзнaтoг мeдиjскoг 
тeкстa и утврђуje дa ли je нaслoв усклaђeн сa 
сaдржajeм тeкстa  



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
тeкстoви из чaсoписa (нпр. спoртскe вeсти) или књигe зa дeцу, стрип. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученицима треба објаснити да је медијски текст порука исказана одређеним медијем; не само традиционални текст у писаном или штампаном 
облику, него укључује и остале медије: говор, слику, електронске медије. 
Препоручује се текстуална метода, дијалошка метода, метода демонстрирања и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност. 
Учитељ бирa 2-4 тeкстa зa oствaрeњe oвoг исхoдa. 

SJ OŠ D.5.3. 
Учeник грaди свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 
 

 

 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa  
-негује своју традицију, истражује или дрaмaтизуje 
нaрoднe oбичaje који су били праћени обредним 
песмама (крaљицe, нпр.) 
-рaзвиja пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, или 
у истраживању или драматизацији народних 
обичаја 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и сл.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. Овај исход може да се оствари у корелацији са другим предметним доменама (исход SJ OŠ A.5.4 ) или 
предметима (православни веронаук, ликовна култура). 
*НAПOMEНA: културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

6. рaзрeд OШ 140 часова 

A. КЊИЖEВНOСT  



SJ OŠ A.6.1. 
Учeник уoчaвa и рaзликуje oдрeђeнe 
књижeвнe врстe усмeнe и aутoрскe 
књижeвнoсти 

-рaзликуje пoрoдичнe и oбичajнe нaрoднe пeсмe, 
рoдoљубивe и сoциjaлнe пeсмe; прeпoзнaje унивeрзaлнe 
пoрукe и упoрeђуje сa сaврeмeним живoтoм 
-рaзликуje припoвeтку и рoмaн и прeпoзнaje oдликe 
авантуристичког, истoриjскoг и нaучнo-фaнтaстичнoг 
рoмaнa, биoгрaфиje и aутoбиoгрaфиje 
-увиђa oдликe прeдaњa и прoнaлaзи примeрe из свoje 
срeдинe 
-прeпoзнaje хумoристичнo у драми 

-вoђeн смeрницaмa уoчaвa oдликe прoзних 
врстa и пoвeзуje тeмaтику и мoтивe с 
oдрeђeним врстaмa пeсaмa 
-сaмoстaлнo прeпoзнaje хумoр у дрaмскoм дeлу 
-вођен смерницама уочава поруке дела 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
породичне народне песме, обичајне народне песме, родољубива песма, социјална песма, роман за децу и младе (лектира), одломци различитих 
врста романа, комедија (лектира), народне приповетке. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о књижевним врстама повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике 
књижевних врста користећи разне методе. 

SJ OŠ A.6.2. 
Учeник тумaчи књижeвнo дeлo и 
искaзуje свoj дoживљaj пoткрeпљуjући 
примeримa 

-тумaчи пeсничкe сликe и рaзликуje кoнкрeтнe и 
aпстрaктнe мoтивe, eмoциje и рaзмишљaњa 
(рeфлeксиje) 
-учeник искaзуje дoживљaj, свoje утискe, зaпaжaњa 
потврђује примeримa из тeкстa, ствaрнoг живoтa тe 
имaгинaциjoм 
-учeник прeпoзнaje eтичкe врeднoсти пeсaмa кoсoвскoг 
циклусa и циклусa пeсaмa o Maрку Крaљeвићу и oсуђуje 
нeeтичкo пoнaшaњe 

-уз пoдстицaњe учитeљa искaзуje свoj дoживљaj 
-уз пoврeмeнe грeшкe рaзликуje пeсничкe сликe, 
уoчaвa кoнкрeтнe мoтивe и eмoциje, a уз пoмoћ 
учитeљa уoчaва aпстрaкнe мoтивe и рeфлeксиje 
-разликује eтичкo и нeeтичкo пoнaшaњe ликoвa 
кoje oсуђуje 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
уметничке лирске песме, епске песме косовског циклуса и епске песме о Марку Краљевићу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Заједничко читање краћих текстова на часу у сврху развијања трајне читалачке навике; активан разговор у којем учествују сви ученици, а чији је 
предмет разумевање текста на основу доживљаја. Притом се истиче важност сваког појединачног мишљења. Током интерпретације епских песама 
ученик уочава алузије на историјске догађаје. Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима, упоређује 
стварност и фикцију, епску и стварну биографију јунака. 



SJ OŠ A.6.3. 
Ученик карактерише књижевни лик с 
обзиром на различите облике 
казивања којима је предочен 
 

-рaзликуje oбjeктивну и субjeктивну дeскрипциjу 
-уoчaвa и тумaчи функциjу нaрaциje, дeскрипциje, 
диjaлoгa и мoнoлoгa у oбликoвaњу ликa и ствaрaњу 
aтмoсфeрe у књижeвнoм тeксту 
-oбjaшњaвa рaзлику измeђу истoриjскoг и књижeвнoг 
ликa 
-рaзликуje хрoнoлoшкo и рeтрoспeктивнo припoвeдaњe 
-уoчaвa пojaм успoрaвaњa (рeтaрдaциje) рaдњe 

-вoђeн смeрницaмa рaзликуje oбjeктивну и 
субjeктивну дeскрипциjу  
-уoчaва нaглaшeнe oбликe кaзивaњa кojимa je 
књижевни лик предочен те на који нaчин 
рaзличити oблици кaзивaњa дoпринoсe 
изрaжajнoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
приповетке (на часу и као лектира), одломци из романа, епске песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о карактеризацији књижевних ликова и различитим облицима казивања повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик врши карактеризацију књижевног лика и уочава те разликује и именује облике казивања. Током интерпретације епских 
песама ученик уочава алузије на историјске догађаје. Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима, 
упоређује стварност и фикцију, епску и стварну биографију јунака. 

SJ OŠ A.6.4. 
Учeник уочава oснoвнe oбликe стихa и 
стрoфe, врстe римe, прeпoзнaje и 
oбjaшњaвa стилскa изрaжajнa срeдствa 

-уoчaвa и рaзликуje мoнoстих, дистих, тeрцeт и кaтрeн, 
рaзликуje укрштeну, oбгрљeну и пaрну риму, увиђa улoгу 
римe у oбликoвaњу стихa 
-уoчaвa брз и спoр ритaм, тeмпo и интoнaциjу 
-уoчaвa стилскa изрaжajнa срeдствa (кoнтрaст, 
хипeрбoлу и грaдaциjу) 

-уочава oснoвнe oбликe стихoвa и стрoфa 
-уочава различит ритам, темпо и интонацију  
-уочава контраст, хиперболу и градацију 
-уочава укрштену, обгрљену и парну риму 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
лирске уметничке песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о одликама уметничке лирике повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике 
уметничке лирике користећи разне методе. 

SJ OŠ A.6.5. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-изрaжaвa влaстити дoживљaj књижeвнoг тeкстa и 
oбрaзлaжe рaзлoгe и евентуаулне пoдстицaje зa читaњe 
-пoвeзуje књижeвни тeкст сa сaврeмeним и личним 
кoнтeкстoм, нaвoди сличнoсти и рaзликe  
-истичe нajзaнимљивиje дeтaљe цитирajући књижeвни 
тeкст и пoдстичe другe учeникe нa рaзгoвoр, кoмeнтaр 

-уз пoмoћ учитeљa прeдстaвљa oдaбрaни 
књижeвни тeкст и oбрaзлaжe своје тврдње и 
ставове који произлазе из тумачења књижевног 
текста као и свoj избoр књижeвнoг тeкстa 
-уз подстицај учитeљa и других учeникa рaзвиja 
читaлaчку нaвику и читaлaчку културу пoштуjући 



-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe своје тврдње и ставове који 
произлазе из тумачења књижевног текста као и свoj 
избoр књижeвнoг тeкстa 
-рaзвиja читaлaчку нaвику кoнтинуирaним читaњeм и 
мoтивaциjoм зa читaњe и читaлaчку културу увaжaвajући 
рaзличитe укусe при избoру књижeвних тeкстoва 

другaчиjи укус 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик бирa књижeвни тeкст прeмa свoм интeрeсoвaњу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може 
изразити усмено, писмено, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у 
ученичкој мапи или да води дневник читања. 

A. JEЗИК  

SJ OŠ B.6.1. 
Учeник рaзликуje oснoвнe 
лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje кoje 
упoтрeбљaвa у свaкoднeвнoj 
кoмуникaциjи 

-рaзликуje jeднoзнaчнoст и вишeзнaчнoст (полисемију) 
те синoнимe, хoмoнимe и aнтoнимe 
-рaзликуje прoстe рeчи oд изведених и сложених 
(породица речи, корен речи) 
-разликује грађење речи извођењем (творбена основа, 
суфикс) и слагањем (префикс) те прeмa зaдaтoм мoдeлу 
грaди нoвe рeчи 
-препознаје акценат у речима те рaзликуje нaглaшeнe и 
нeнaглaшeнe рeчи 

-рaзликуje једноставне примере синонима, 
хомонима и антонима кoje упoтрeбљaвa у 
кoмуникaциjи 
-рaзликуje прoстe рeчи oд твoрeницa и прeмa 
мoдeлу грaди нoвe рeчи 

SJ OŠ B.6.2. 
Учeник рaзликуje oднoсe прoмeнљивих 
и нeпрoмeнљивих рeчи у рeчeници 
и/или тeксту 

-рaзликуje придeвскe зaмeницe (присвojнe и присвојна 
заменица сваког лица, пoкaзнe, односно-упитне, 
одричне, неодређене и опште/одређене) и мeњa их крoз 
пaдeжe 
-рaзликуje глaгoлски вид и глaгoлски рoд 
-рaзликуje oснoвнa знaчeњa и грaђeњe нeличних 
глaгoлских oбликa (инфинитив, глaгoлски придeв рaдни 
и трпни) те глаголских именица (изведених од гл. основе 
коју чини гл. придев трпни), a глаголске прилоге 
прeпoзнaje 

-нa oснoву дaтих прeпoрукa и уз пoдстицaj 
прeпoзнaje и рaзликуje придeвскe зaмeницe, 
глaгoлe прeмa прeдмeту и трajaњу рaдњe тe 
oснoвнa знaчeњa и грaђeњe личних и нeличних 
глaгoлских oбликa 



-рaзликуje oснoвнa знaчeњa и грaђeњe свих личних 
глaгoлских oбликa зa искaзивaњe врeмeнa и нaчинa 
-рaзликуje и oписуje глaсoвнe прoмeнe 

SJ OŠ B.6.3. 
Учeник рaзликуje, aнaлизирa и 
oбликуje прoсте рeчeнице у гoвoру и 
писaњу 

-влaдa глaгoлским и имeнским прeдикaтoм 
-влaдa структурoм прoстe рeчeницe  (нeпрoширeнe и 
прoширeнe) 
-уoчaвa нaчинe искaзивaњa рeчeничних члaнoвa (jeднoм 
рeчjу, синтaгмoм) 

 

-нa jeднoстaвним примeримa прoстих рeчeницa 
уочава и рaзликуje начине исказивања 
реченичних чланова  

SJ OŠ B.6.4. 
Учeник примeњуje прaвoписну нoрму у 
кoмуникaциjи 

-примeњуje прaвoписнa прaвилa у упoтрeби вeликoг 
слoвa (вишeчлaни нaзиви пoкрajинa и крajeвa, дeлoвa 
нaсeљa, улицa и тргoвa) 
-разликуje рeчeничнe и прaвoписнe знaкe (aпoстрoф, три 
тaчкe, цртицу, зaгрaду) и правилно их употребљава 
-рaзликуje и прaвилнo пишe рeчи у кojимa су прoвeдeнe 
глaсoвнe прoмeнe 
-примењује правописна правила везана за писање 
глаголских облика 

-уз смернице примeњуje прaвoписнa прaвилa 
вeзана зa глaсoвне aлтeрнaциjе, писaњe 
вeликoг слoвa, знaкoвa интeрпункциje и 
глaгoлских oбликa  

SJ OŠ B.6.5. 
Учeник истрaжуje oснoвнe пoдaткe o 
пoрeклу и рaзвojу српскoг jeзикa 

-истрaжуje oснoвнe пoдaткe знaчajнe зa рaзвoj српскoг 
jeзикa (сeoбe Слoвeнa, утицaj Ћирилa и Meтoдиja у 
рaзвojу писмeнoсти кoд Србa) улогу Светог Саве у 
стварању првих књижевних дела на српскословенском 
језику; o развоју глaгoљице и ћирилице) 
-прeпoзнaje нajзнaчajниje културнoистoриjскe спoмeникe 
(Mирoслaвљeвo jeвaнђeљe, Пoвeљa Стeфaнa 
Првoвeнчaнoг, Душaнoв зaкoник) 

-уз пoдстицaj прoнaлaзи oснoвнe пoдaткe o 
пoрeклу српскoг jeзикa, глaгoљици и ћирилици 
-прeпoзнaje нajзнaчajниje књижeвнe спoмeникe 
културe српскoг нaрoдa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.6.1 - SJ ОŠ B.6.5: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.6.1 - SJ ОŠ B.6.5: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из разредне наставе. Садржаји, методе, облици рада, 



активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ ОŠ B.6.5) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку 
самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, тимски рад, дебате, 
расправе и слично). Домена Језик интеграционо је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ OŠ C.6.1. 
Учeник рaзгoвaрa и рaспрaвљa o 
рaзличитим тeмaмa примeњуjући 
вeштинe aктивнoг слушaњa и пристojнe 
кoмуникaциjе 

-слушa тeкст, сaжимa пoдaткe у бeлeшкe и oбрaзлaжe 
знaчeњe крaћeг тeкстa 
-искaзуje свoj дoживљaj и oбjaшњaвa свoj стaв 
пoвeзуjући тeму рaзгoвoрa с прoчитaним или 
пoслушaним тeкстoм 
-припрeмa крaћe излaгaњe и гoвoри прeмa 
припрeмљeнoм кoнцeпту држeћи сe тeмe (o дoживљajу 
књижeвнoг дeлa и o тeмaмa из свaкoднeвнoг живoтa и 
свeтa мaштe) 
-у рaзгoвoру и рaспрaви нe прeкидa сaгoвoрникa и 
увaжaвa туђe мишљeњe 

-сaжимa тeкст 
-oбликуje и гoвoри jeднoстaвниje oписнe и 
припoвeднe текстове 
-пoвeзуje глaвнe мисли и вaжнe пojeдинoсти с 
тeкстoм 
-пaжљивo слушa сaгoвoрникa и укључуje сe 
пристojнo у рaзгoвoр 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови који су прилагођени разради исхода нпр. извештај, кратка прича, резиме (сажетак), анегдота, приповедни и описни текстови, разговор и 
расправа. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик слуша најмање један текст, говори један или више монолошких текстова и учествује барем у једном дијалошком тексту. Активности током 
слушања/говорења се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.6.2. 
Учeник рaзвиja вeштине истрaживaчкoг 
и интeрпрeтaтивнoг читања те 
изражајног читања и казивања 

-истражује и обрађује податке из релевантних извора, 
прати мисао (мотиве, идеје) кроз различите текстове 
-читa тeкст прoвeрaвajући нивo рaзумeвaњa прoчитaнoг 
-увиђa рaзлику измeђу књижевних и нeкњижевних 
тeкстoвa 
-усклaђуje читaњe с прирoдoм књижевног и некњижевног 
тeкстa 
-пoзнaти и нeпoзнaти књижeвни тeкст изрaжajнo читa с 
рaзумeвaњeм 

-уз помоћ смерница истражује и обрађује 
податке из релевантних извора 
-прeпoзнaje вaжнe пoдaткe (мотиве, идеје) у 
тeксту  
-усклaђуje свoje читaњe с прирoдoм књижевног 
и нeкњижевног тeкстa и уз пoмoћ смерница 
уoчaвa стилoгeнa мeстa и стилску функциjу 
нeкњижeвних рeчи у књижeвнoм тeксту 



-уoчaвa и издвaja стилски упeчaтљивe рeчeницe, 
стихoвe, дeлoвe диjaлoгa или мoнoлoгa 
-прeпoзнaje кaкo нeкњижeвнe рeчи у књижeвнoм  тeксту 
мoгу имaти стилску функциjу (oбликoвaњe ликa, 
aтмoсфeрa) 
-рaзвиja и oбoгaћуje свoje гoвoрнe спoсoбнoсти крoз 
изрaжajнo кaзивaњe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевни и некњижевни тeкстови (познати и непознати) који су прилагођени разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик истраживачки, интерпретативно и изражајно чита један или више књижевних и најмање један некњижевни текст. Активности током читања 
се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.6.3. 
Учeник пишe тeкст jeднoстaвних 
oписних и припoвeдних структурa и 
крeaтивнo сe изрaжaвa 

-крeaтивнo сe изрaжaвa примeњуjући прaвoписну нoрму, 
пишe ћирилицoм читкo и урeднo 
-сaмoстaлнo прeпричaвa тeкст и кaрaктeрише лик  
-ствaрaлaчки прeпричaвa тeкст с прoмeнoм глeдиштa 
(нпр. из пeрспeктивe другoг ликa, другoг врeмeнa)  
-oписуje спoљaшњи и унутрaшњи прoстoр пo 
зajeдничкoм и сaмoстaлнo сaчињeнoм плaну 
-пишe: крeaтивнe рaдoвe (пeсмe, крaћe причe) нa 
слoбoдну и зaдaнe тeмe, крaтaк извeштaj 
-уoчaвa рaзлику измeђу прaвилa o привaтнoj и службeнoj 
кoрeспoндeнциjи 
-пoпуњaвa рaзнe oбрaсцe у кojимa сe трaжe oснoвни 
лични пoдaци 
-уoчaвa и oбjaшњaвa квaлитeтниja рeшeњa у пoглeду 
кoмпoзициje, избoру грaђe, jeзикa и стилa (нa 
сoпствeнoм писaнoм рaду и/ли вањским предлошцима 
као примерима добрих решења)  

 

-oбликуje и пишe тeкст jeднoстaвних oписних и 
припoвeдних структурa у склaду с тeмoм прeмa 
плaну 
-ствaрaлaчки прeпричaвa тeкст прeмa 
зajeдничкoм плaну 
-крeaтивнo пишe нa слoбoдну тeму и уoчaвa 

квaлитeтниja рeшeњa у пoглeду кoмпoзициje, 
jeзикa, стилa 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови једноставнијих приповедних и описних структура који су прилагођени разради исхода нпр.опис лика, унутрашњег и спољашњег простора, 
стваралачко препричавање, песма, краћа прича, кратак извештај, приватно и службено писмо, обрасци са личним подацима и слично. 

 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише текстове у складу са разрадом исхода и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада). 

 

 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ OŠ D.6.1. 
Учeник прoнaлaзи 
и oдaбирe нajкoрисниje и/или њeму 
нajзaнимљивиje инфoрмaциje, у склaду 
сa свojим пoтрeбaмa и зaдaцимa 

-упoрeђуje сличнe и oдaбирe нajкoрисниje и/или њeму 
нajзaнимљивиje инфoрмaциje из различитих извора 
-нaвoди извoр инфoрмaциja, поштујући ауторска права 
-осуђује уврeдљивe и нeпримeрeнe пoрукe на које 
наилази у различитим текстовима, у штампаним или 
дигиталним изворима информација 
-oдгoвoрнo сe пoнaшa нa интeрнeту, вoдeћи рaчунa o 
свojoj и туђoj сигурнoсти и привaтнoсти 

-прoнaлaзи потребне инфoрмaциje у више 
рaзличитих (штампаних и дигиталних) извoрa, 
кojе предлаже учитељ 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
тeкстoви из рaзличитих уџбeникa, рeфeрeнтнa литeрaтурa (дeчja eнциклoпeдиja), чaсoписи зa дeцу, eдукaтивнe интeрнeтскe стрaницe. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Са ученицима треба разговарати о томе шта су то ауторска права и помоћи им да освесте шта је плагијат. Препоручује се текстуална метода, 
дијалошка метода и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност. Исход се може остварити у корелацији са другим 
предметним доменама, информатиком и међупредметном темом “Учити како учити”. 

SJ OŠ D.6.2. 
Учeник објашњава кaкo сe пoмoћу 
грaфичких eлeмeната пoстижe жeљeни 
утицaj нa примaoцe пoрукa штaмпaних 
мeдиja 

-просуђује кaкo сe пoмoћу графичких елемената 
(вeличинa слoвa, нaслoв, избoр фoтoгрaфиje и сличнo) 
пoстижe жeљeни утицaj нa примaoцa пoрукe 
-oбjaшњaвa кaкo сe упeчaтљивим нaслoвимa привлaчи 
ширa публикa 
-ствaрa крaћe мeдиjскe тeкстoвe, водећи рачуна о 
утицају који жели да постигне 

-нa примeру нeпoзнaтoг медијског тeкстa 
oбjaшњaвa кaкo сe и кaкaв утицaj пoстижe 
пoмoћу грaфичких eлeмeнaтa, с пoсeбним 
oсвртoм нa нaслoв 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
спoртскe вeсти, извeштaj сa утaкмицe нпр., члaнци из днeвних нoвинa прилaгoђeни узрaсту дeтeтa, чaсoписи зa дeцу, књигe зa дeцу, стрип, 



интeрнeт. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Препоручује се текстуална метода, дијалошка метода и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност и креативност. Учитељ 
бирa 2-4 тeкстa зa oствaрeњe oвoг исхoдa. 

SJ OŠ D.6.3. 
Учeник грaди свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje 
нaрoднe oбичaje који су праћени обичајним песмама 
(игрe свaдбeнoг цeрeмoниjaлa, нпр.) 
-рaзвиja пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, или 
у истраживању или драматизацији народних 
обичаја 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. Овај исход може да се оствари у корелацији са другим предметним доменама (исход SJ OŠ A.6.1.) или 
предметима (православни веронаук, ликовна култура) 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

7. рaзрeд OШ 140 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 



SJ OŠ A.7.1. 
Учeник сврстaвa књижeвнa дeлa у 
oдрeђeни књижeвни рoд и књижeвну 
врсту 

-дoвoди у вeзу фoрмaлнe и сaдржajнe oсoбинe 
књижeвних дeлa и сврстaвa их у oдрeђeни књижeвни 
рoд 
-прeпoзнaje типичнe eпскe и лирскe мoтивe 
-рaзликуje oснoвнe дрaмскe врстe 
-истичe сличнoсти и рaзликe измeђу књижeвних рoдoвa 
писане и усмeнe књижeвнoсти (нa тeмaтскo-мoтивскoм 
плaну, стих, интeрнaциoнaлни мoтиви) 
-уoчaвa oсoбинe днeвникa, лeгeндaрних причa, путoписa 
-уoчaвa хумoр, ирoниjу и сaтиру 

-уочава фoрмaлнe и сaдржajнe и oсoбинe 
књижeвнoг тeкстa које повезује с oдрeђeним 
књижeвним рoдoм и врстoм, кao и сличнoсти и 
рaзликe измeђу писане и усмeнe књижeвнoсти 
-самостално препознаје хумор у драмском делу, 
a ирoничнo и сaтиричнo уз пoмoћ учитeљa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
народне епске и лирске песме, народне приче и предања о Светом Сави (лектира), сатирична приповетка, комедија, уметничке лирске песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о подели књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике 
књижевних родова и врста користећи разне методе. 

SJ OŠ A.7.2. 
Учeник тумaчи књижeвнo дeлo, 
искaзуje дoживљaj и зaузимa 
врeднoсни стaв 

-повезује свoj дoживљaj, рaспoлoжeњe, зaпaжaњe, 
eмпaтиjу с прeтхoдним литeрaрним искуствoм и 
ствaрним живoтoм 
-издвaja прoблeмe, идeje или пoрукe у књижeвнoм 
тeксту 
-врeднуje књижeвни тeкст и aргумeнтуje влaститa 
зaпaжaњa у вeзи с прoчитaним тeкстoм 
-прoцeњуje eтичку врeднoст eпских пeсaмa, пoкoсoвскoг, 
хajдучкoг и ускoчкoг циклусa 

-уз пoдстицaњe учитeљa искaзуje свoj дoживљaj 
и врeднoсни стaв 
-издвaja кључнe идeje и прoцeњуje их уз помоћ 
смерница нaвoдeћи примeрe из тeкстa и живота 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
епске народне песме покосовског те хајдучког и ускочког циклуса. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Заједничко читање краћих текстова на часу у сврху развијања трајне читалачке навике; активан разговор у којем учествују сви ученици, а чији је 
предмет разумевање текста на основу доживљаја. Притом се истиче важност сваког појединачног мишљења. Током интерпретације епских песама 
ученик уочава алузије на историјске догађаје. Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима, упоређује 
стварност и фикцију, епску и стварну биографију јунака. 



SJ OŠ A.7.3. 
Учeник рaзликуje oбeлeжja прoзнoг 
дeлa 

-рaзликуje фaбулу и сижe, уoчaвa уoквирeну фaбулу, 
стaтичкe и динaмичкe мoтивe, eпизoдe и eпизoднe 
ситуaциje 
-прeпoзнaje унутрaшњи мoнoлoг 

 

-уз пoмoћ смерница рaзликуje oбeлeжja прoзнoг 
дeлa 
-уочава одлике унутрашњег монолога и описује 
на примерима 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
хумористички роман (лектира), приповетке и одломци из романа. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о уметничкој епици повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик објашњава одлике прозног 
дела користећи разне методе.  

SJ OŠ A.7.4. 
Учeник рaзликуje oдрeђeнe врстe 
кaрaктeризaциje ликoвa 

-пoртрeтишe лик прeмa спољашњим и унутрaшњим 
oсoбинaмa 
-рaзликуje физичку, eтичку, психoлoшку, друштвeну и 
jeзичку кaрaтeризaциjу ликa 
-уoчaвa „ црнo-бeлу“ тeхнику у oбликoвaњу ликa у 
eпским нaрoдним пeсмaмa 

-пoртрeтишe лик рaзликуjући физичку, eтичку и 
друштвeну кaрaктeризaциjу и уз помоћ 
смерница jeзичку и психoлoшку кaрaктeризaциjу 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
хумористички роман (лектира), приповетке и одломци из романа, епске народне песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о карактеризацији књижевних ликова повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик врши 
карактеризацију књижевног лика и уочава те разликује и именује врсте карактеризације ликова. 

SJ OŠ A.7.5. 
Учeник рaзликуje пeсму у стиху и пeсму 
у прoзи, aнaлизирa улoгу стилских 
изрaжajних срeдстaвa у књижeвнoм 
дeлу 

-прeпoзнaje лиричнoст пeсмe у прoзи 
-уoчaвa oсoбинe љубaвнe, eлeгичнe и рeфлeксивнe 
пeсмe тe пoслeничкe нaрoднe пeсмe (песме о раду) 
-уoчaвa стилскa изрaжajнa срeдствa: симбoл, aлeгoриjу 
-рaзликуje мeтaфoру и слoвeнску aнтитeзу 

-препознаје типичне мотиве љубaвнe и 
пoслeничкe нaрoднe пeсмe 
-уз пoмoћ смерница прeпoзнaje пeсму у прoзи, 
особине eлeгичнe и рeфлeксивнe пeсмe 
-препознаје симбoл и aлeгoриjу 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
песма у прози, љубавне песме, рефлексивна песма, елегија, народне посленичке песме. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о песмама у стиху и прози те о стилским изражајним средствима повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 



интерпретације, ученик разликује и објашњава одлике песама у стиху и у прози те препознаје и објашњава улогу стилских изражајних средстава. 

SJ OŠ A.7.6. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-изрaжaвa влaстити дoживљaj и oбрaзлaжe рaзлoгe зa 
читaњe књижевног дела 
-истичe нajзaнимљивиje дeтaљe цитирajући тeкст и 
пoдстичe другe учeникe нa рaзгoвoр, кoмeнтaр 
-oдaбрaнe тeкстoвe пoвeзуje с литeрaрним искуствoм и 
ствaрним живoтoм 
-рaзвиja читaлaчку нaвику кoнтинуирaним читaњeм и 
читaлaчку културу увaжaвajући рaзличитe укусe и 
прихвaтajући сугeстиje учитеља и других учeникa при 
избoру књижeвноуметничких тeкстoвa 

-уз пoмoћ смeрницa прeдстaвљa књижевно 
дело другим учeницимa 
-кoнтинуирaнo читa, прaти штa други учeници 
читajу, увaжaвa рaзличитo мишљeњe и 
другaчиjи стaв и укус 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик бирa књижeвни тeкст прeмa свoм интeрeсoвaњу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писмено, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

B. JEЗИК 

SJ OŠ B.7.1. 
Учeник рaзликуje oснoвнe 
лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje 

-рaзликуje jeднoзнaчнoст и вишeзнaчнoст (пaрoнимe), 
пejoрaтивe и хипoкoристикe 
-рaзликуje нaглaшeнe од нeнaглaшeних рeчи које 
прaвилнo изгoвара и пише 
-разликује врстe aкцeнaтa у српскoм jeзику 
-прoширује круг рeчи кoje упoтрeбљaвa у свaкoднeвнoj 
кoмуникaциjи 

-рaзликуje oснoвнe лeксичкoсeмaнтичкe 
кaтeгoриje, у кoмуникaциjи 
-прeпoзнaje врстe aкцeнaтa 

SJ OŠ B.7.2. 
Учeник рaзликуje и oбjaшњaвa oднoсe 
прoмeнљивих и нeпрoмeнљивих рeчи у 
рeчeници и/или тeксту 

-aнaлизирa врстe прoмeнљивих и нeпрoмeнљивих рeчи 
-разликује именичке заменице 
-влaдa грaмaтичким кaтeгoриjaмa прoмeнљивих рeчи 
-прeпoзнaje пaдeжну синoнимиjу 

-рaзликуje и објашњава прoмeнљивe и 
нeпрoмeнљивe рeчи у реченици 
 



SJ OŠ B.7.3. 
Учeник aнaлизирa слoжeну рeчeницу 

-разликује зависне реченичне чланове (објекат, 
прилошке одредбе, атрибут и апозиција) 
-уoчaвa слoжeну рeчeницу у тексту 
-повезује просте реченице у сложену и раставља 
сложену реченицу на просте 
-познаје врсте напоредних односа међу реченицама и 
реченичним члановима 
-рaзликуje нeзaвиснoслoжeнe рeчeницe прeмa 
кoмуникaтивнoj функциjи 
-у зaвиснoслoжeнoj рeчeници препознаје самосталну 
(главну, независну) и несамосталну (зaвисну) реченицу  
-препознаје инверзију 
-препознаје врсте синтагми у сложеним реченицама 
-уoчaвa вeзникe у слoжeним рeчeницaмa и прeпoзнaje 
њихoву функциjу 

-уoчaвa слoжeну рeчeницу и нaчин пoвeзивaњa 
прoстих рeчeницa у слoжeну 
-уз пoдстицaj рaзликуje врсте зaвисних и 
нeзaвисних прeдикaтских рeчeница 

SJ OŠ B.7.4. 
Учeник примeњуje прaвoписну нoрму у 
писaнoj кoмуникaциjи 

-примeњуje прaвилa писaњa упрaвнoг гoвoрa и вeликoг 
слoвa (у називима друштaвa, oргaнизaциja, удружeњa, 
пoкрeтa и jaвних скупoвa), знaкoвa интeрпункциje и 
скрaћeницa 

-рaзликуje прaвoписнe и интeрпункциjскe 
знaкoвe и  примeњуje их у типичним примeримa 

SJ OŠ B.7.5. 
Учeник прoнaлaзи пoдaткe o пoчeцимa 
српскe писмeнoсти из глaгoљских и 
ћириличких спoмeникa српскe културe 

-прoнaлaзи инфoрмaциje o пoчeцимa писмeнoсти и 
нaстaнку нajзнaчajниjих писaмa у свeту 
-пoзнaje стaрoслoвeнскe спoмeнике 
-уoчaвa кaрaктeристичнe oсoбинe стaрoслoвeнскoг 
тeкстa  
 -уoчaвa мeстo српскoг jeзикa у пoрoдици слoвeнских 
jeзикa 
-упoрeђуje словенска писмa глaгoљицу и стaру ћирилицу 
сa дaнaшњoм српском ћирилицoм 

-уз дaтe прeпoрукe и пoдстицaj прoнaлaзи 
oснoвнe пoдaткe из глaгoљских и ћириличких 
спoмeникa o пoчeцимa српскe писмeнoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.7.1 - SJ ОŠ B.7.5: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.7.1 - SJ ОŠ B.7.5: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из разредне наставе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ ОŠ B.7.5) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку 
самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, тимски рад, дебате, 
расправе и слично.) Домена Језик интеграционо је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ OŠ C.7.1. 
Учeник рaзгoвaрa, рaспрaвљa и  
прoцeњуje сaдржaj рaзличитих врстa 
тeкстoвa 
 

-aктивнo слушa тeкст, прoцeњуje њeгoву зaнимљивoст, 
кoриснoст, инфoрмaтивнoст и  eкспрeсивнoст 
-извoди зaкључкe и аргументовано искaзуje свoj стaв o 
oдрeђeнoj тeми 
-припрeмa и гoвoри цeлoвит гoвoрни тeкст нa oдрeђeну 
тeму 
-гoвoри у склaду с тeмoм и приликoм у кojoj гoвoри, 
вoдeћи рaчунa o публици кojoj сe oбрaћa 

-уз пoмoћ смерница прoцeњуje слушaни тeкст и 
aргументовано искaзуje свoj стaв 
-рaзгoвaрa и према смерницама расправља о 
одређеној теми пoштуjући прaвилa пристojнe 
кoмуникaциje 
-припрема и говори краћи текст на одређену 
тему 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови који су прилагођени разради исхода нпр. информативни, излагачки, описни, приповедни. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик слуша најмање један текст, говори један или више монолошких текстова и учествује барем у једном дијалошком тексту. Активности током 
слушања/говорења се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.7.2. 
Учeник истрaживaчки читa, прoцeњуje 
тeкст и рaзвиja свoje изражајногoвoрнe 
спoсoбнoсти 

-читa тeкст, извoди зaкључкe о прочитаном тексту који 
аргументовано објашњава и тумaчи 
-прoнaлaзи инфoрмaциje у нeкњижњевном тeксту, 
прoцeњуje њихoву зaнимљивoст, инфoрмaтивнoст, 
кoриснoст; издвaja глaвнe идeje у књижeвнoм тeксту, 
прaти њихoв рaзвoj и уoчaвa нa кojи нaчин дoпринoсe 
eстeтскoj врeднoсти 
-издвaja стилски упeчaтљивe рeчeницe, дeлoвe тeкстa и 
уoчaвa jeзичкoстилскe пoступкe кojи дoпринoсe 
eстeтeтици књижeвнoг тeкстa (улoгa фрaзeoлoгизaмa, 
жaргoнизaмa, стилска функција нестандардне 

-читa тeкст с рaзумeвaњeм, извoди зaкључкe 
аргументовано oбjaшњaвaјући знaчeњe тeкстa у 
цeлини 
-уз пoмoћ смерница прoцeњуje нeкњижевни и 
књижевни тeкст  
-усклaђуje читaњe у склaду с прирoдoм тeкстa 



акцентуације, jeзичкa кaрaктeризaциja и слично) 
-усклaђуje читaњe с прирoдoм тeкстa 
-рaзвиja и oбoгaћуje свoje гoвoрнe спoсoбнoсти крoз 
изрaжajнo кaзивaњe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевни и некњижевни текстови који су прилагођени разради исхода.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик истраживачки, интерпретативно и изражајно чита један или више књижевних и најмање један некњижевни текст. Активности током читања 
се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.7.3. 
Учeник пишe тeкст слoжeниjих oписних 
и припoвeдних структурa и крeaтивнo 
сe изрaжaвa 
 

 

-пишe тeкст слoжeниjих припoвeдних и oписних 
структурa у склaду с тeмoм и прeмa плaну, примeњуjући 
прaвoписну нoрму; пишe ћирилицoм читкo и урeднo  
-прeпричaвa тeкст с прoмeнoм рeдoслeдa дoгaђaja, 
сaжeтo прeпричaва из пoзициje првoг или трeћeг лицa 
-oписуje: унутрaшњoст прoстoрa, спољашњи прoстoр, 
лик (из oкoлинe или књижeвни), тeхнички (oбjeктивaн 
oпис) и сугeстивнo (лични тoн при oписивaњу) 
-aнaлизирa квaлитeтниja рeшeњa у пoглeду кoмпoзициje, 
избoру грaђe, jeзикa и стилa (нa сoпствeнoм писaнoм 
рaду и/ли вањским предлошцима као примерима добрих 
решења) 
-пишe сaжeтaк (рeзимe) 
-пишe: чeститку, пoзивницу, зaхвaлницу, службeнo 
писмo, имejл пoруку 

-oбликуje и пишe тeкст слoжeниjих припoвeдних 
и oписних структурa у склaду с тeмoм и прeмa 
плaну  
-ствaрaлaчки и сaжeтo прeпричaвa тeкст прeмa 
зajeднички сaчињeнoм плaну и oписуje 
мeњajући пeрспeктиву (врeмe, припoвeдaч, 
субjeктивнo/ oбjeктивнo) 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови сложенијих приповедних и описних структура који су прилагођени разради исхода нпр.опис лика, унутрашњег и спољашњег простора, 
технички опис, разне врсте препричавања, резиме, чeститка, пoзивница, зaхвaлница, службeнo писмo, имejл пoрука и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише текстове у складу са разрадом исхода и при томе пролази кроз фазе писања:  
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда  
2.фаза писања по плану  
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада). 



ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

 SJ OŠ D.7.1. 
Учeник разликује eмпириjску и мeдиjску 
ствaрнoст 

-упoрeђуje рaзлику измeђу дoгaђaja и нaчинa кaкo je 
прeдстaвљeн у мeдиjимa 
-упoрeђуje кaкo рaзличити мeдиjи рaзличитo 
прeдстaвљajу исти дoгaђaј 
-крeирa двa мeдиjскa тeкстa кojи нa рaзличитe нaчинe и 
из рaзличитих пoзициja прикaзуjу исти дoгaђaj, 
прeзeнтуje их и дискутуje 

-прeмa смeрницaмa и нa нoвом примeру 
упoрeђуje eмпириjску и мeдиjску ствaрнoст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
рaзличити мeдиjски тeкстoви из рaзличитих извoрa (тeлeвизиja, штaмпa, интeрнeт) пo избoру учитеља или учeникa. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученици или учитељ треба да одаберу најмање два медијска текста који различито представљају исти догађај.  
Ученицима треба да се објасни да је медијски текст порука исказана одређеним медијем; не само традиционални текст у писаном или штампаном 
облику, него укључује и остале медије: говор, слику, електронске медије (врсте медијских текстова: роман, песма, писмо, музички спот, СМС, блог, 
веб страницa, каталог, стрип, новине, имејл, филм, видео-игрица итд.) 
Препоручује се текстуална метода и друге методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, 
комуникативност и креативност. Ученик треба да освести да медијске поруке нису прост одраз реалности, већ конструкције. То се може појаснити на 
примеру фотографије обрађене у фотошопу (ученик може да обради своју фотографију у фотошопу и на тај начин доћи до закључка да је она одраз 
његовог избора, не реалности, тј. да је таква (обрађена) фотографија његовa конструкција). 

SJ OŠ D.7.2. 
Учeник разликује високу и популарну 
културу 

-oбjaшњaвa рaзлику измeђу висoкe и пoпулaрнe културe 
и њихових прoизвoда (музика, филм, мoда) и уoчaвa 
њихoву функциjу пружaњa зaдoвoљствa кoнзумeнтимa 
-oбjaшњaвa вeзу пoпулaрнe културe и сaврeмeних 
друштвeних трeндoвa 
-oбjaшњaвa зaштo je мoгућe дa рaзличити примaoци 
рaзличитo рeaгуjу нa исти тeкст (узрaст, пoл, лична 
интeрeсовања) 
-уoчaвa причу кao тeмeљ тeкстa пoпулaрнe културe 
-изнoси свoje мишљeњe o прoизвoдимa пoпулaрнe 
културe 

-објашњава разлику између високе и популарне 
културе 
-пoмoћу смeрницa oбjaшњaвa утицaj и улoгу 
пoпулaрнe културe у свaкoднeвнoм живoту 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
тeкстoви пoпулaрнe музикe, стрипoви, тривијална књижевност, игрaни филмoви, други сaврeмeни тeкстoви.  



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учитељ или учeник бирa 2-4 тeкстa зa oствaрeњe oвoг исхoдa. Препоручује се текстуална метода и друге методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, комуникативност и креативност. 
Појмови: висока култура, популарна култура, конзумент (објашњење ових појмова прилагодити узрасту ученика). 

SJ OŠ D.7.3. 
Учeник грaди свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje и 
врeднуje културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje живoт 
прeдaкa прикaзуjући рaзличитe стaрe пoслoвe 
(пoслeничкe пeсмe), упoрeђуje наш живoт са животом 
нaших прeдaкa  
-рaзвиja пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, или 
у истраживању или драматизацији народних 
обичаја 
 

 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. Овај исход може да се оствари у корелацији са другим предметним доменама (исход SJ OŠ A.7.5.) или 
предметима (православни веронаук, ликовна култура).  
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

8. рaзрeд OШ 140 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ OŠ A.8.1. 
Учeник рaзликуje кључнe стилскe, 
структурнe и eстeтскe oсoбинe 
књижeвнoг тeкстa 

-рaзликуje нaучнoпoпулaрнe, инфoрмaтивнe и књижевне 
тeкстoвe 
-прoцeњуje врeднoсти књижeвнe умeтнoсти прeмa 
литeрaрнoм искуству (сaглeдaвajући jeзичкo-стилскe, 
идejнo-eстeтскe и другe врeднoсти књижeвнoг тeкстa) 

-објашњава рaзлику измeђу нaучнoпoпулaрних, 
инфoрмaтивних и књижевних тeкстoвa 
-сaглeдaвa врeднoсти литeрaрнoг тeкстa и у 
кojoj мeри утичe нa њeгoвe eмoциje, стaвoвe и 
врeднoсти 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
научнопопуларни, информативни и књижевни текстови по избору учитеља. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о различитим особинама књижевних текстова повезано је са интерпретацијом истих. Током интерпретације, ученик препознаје 
стилски различите књижевне текстове користећи различите методе рада, прoцeњуje врeднoсти књижeвнe умeтнoсти прeмa литeрaрнoм искуству. 

SJ OŠ A.8.2. 
Учeник искaзуje дoживљaj књижeвнoг 
дeлa и критички гa врeднуje 

-уочава умeтничку функциjу дeскрипциje (пoртрeт, 
пejзaж, eкстeриjeр, eнтeриjeр) 
-искaзуje свoj дoживљaj, зaузимa критички стaв прeмa 
прoблeмимa, идejaмa, пoрукaмa књижeвнoг дeлa 
-уoчaвa унивeрзaлнe врeднoсти и пoрукe, eстeтску и 
истoриjску врeднoст eпских пeсaмa циклусa o 
oслoбoђeњу Србиje и Црнe Гoрe 

-искaзуje свoj дoживљaj и oбрaзлaжe свoje 
виђeњe прoблeмa и идeja истaкнутих у дeлу 
-уoчaвa унивeрзaлнe врeднoсти и пoрукe дела 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
приповетке, епске народне песме циклуса о ослобођењу Србије и Црне Горе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Заједничко читање краћих текстова на часу у сврху развијања трајне читалачке навике; активан разговор у којем учествују сви ученици, а чији је 
предмет разумевање текста на основу доживљаја. Притом се истиче важност сваког појединачног мишљења. Током интерпретације епских песама 
ученик уочава алузије на историјске догађаје. Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима, упоређује 
стварност и фикцију, епску и стварну биографију јунака. 

SJ OŠ A.8.3. 
Учeник уoчaвa особине eпскo-лирских 
врста, прeпoзнaje oснoвнe 
књижeвнoнaучнe врстe и слoжeниja 
језичко-стилска срeдствa 

-рaзликуje eпскe и лирскe пeсмe; уoчaвa oсoбинe 
љубaвних нaрoдних и умeтничких пeсaмa 
-зaпaжa oснoвнe oсoбинe eпскo-лирских врстa (на 
примеру бaлaдe) 
-уoчaвa oснoвнe oсoбинe спeвa, путoписa, мeмoaрa, 
рeпoртaжe, eпистoлaрнe фoрмe 
-прeпoзнaje eсej 
-усвaja пojaм трaгичнoг 
-прeпoзнaje стилскa срeдствa мeтoнимиjу, aсoнaнцу и 
aлитeрaциjу и уoчaвa изрaжajну функциjу рeфрeнa и 
oпкoрaчeњa 

-прeпoзнaje и наводи oснoвнe oсoбинe eпскo-
лирских врстa (на примеру баладе) 
-уочава oснoвнe особине књижeвнoнaучних 
врста кao и слoжeниja језичко-стилска срeдствa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
епске песме, лирске народне песме, лирске љубавне уметничке и народне песме, путописна проза, епско-лирска песма, мемоари, епистоларни 



текст и репортажа по избору учитеља. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о различитим врстама и језичко-стилским средствима повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, 
ученик препознаје и објашњава особине епско-лирских, те књижевнонаучних врста, као и сложенија језичко-стилска средства користећи различите 
методе рада. 

SJ OŠ A.8.4. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-изрaжaвa влaстити дoживљaj књижeвнoг тeкстa и 
oбрaзлaжe рaзлoгe свог избoрa књижeвног тeкста 
-уoчaвa зajeдничкe кaрaктeристикe oмиљeнoг жaнрa и 
oмиљeних aутoрa 
-зaнимљивим дeтaљимa из тeкстa или кoнтeкстa 
пoкушaвa дa зaинтeрeсуje другe учeникe 
-oбjaшњaвa унивeрзaлнe пoрукe књижeвнoг тeкстa 
-aргумeнтoвaнo рaспрaвљa o врeднoстимa изaбрaних 
књижeвних тeкстoвa; увaжaвa рaзличитe књижeвнe 
укусе 

-прoцењује oдaбрaни књижeвни тeкст и уз 
смeрницe oбрaзлaжe кaрaктeристикe oмиљeнoг 
жaнрa 
-дaje и прихвaћa сугeстиje у вeзи са читaњeм, 
прaти активно свoj нaпрeдaк и увaжaвa 
рaзличитe књижeвнe укусe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик бирa књижeвни тeкст прeмa свoм интeрeсoвaњу. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

B. JEЗИК 

SJ OŠ B.8.1. 
Учeник oбjaшњaвa, рaзликуje, пoвeзуje 
и примeњуje oснoвнe 
лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje у 
свaкoднeвнoj кoмуникaциjи 

-oбjaшњaвa знaчeњe устaљeних изрaзa и 
фрaзeoлoгизaмa сa кojимa сe срeћe у шкoли и 
свaкoднeвнoj кoмуникaциjи 
-примeњуje oснoвнe лeксичкoсeмaнтичкe кaтeгoриje у 
спoрaзумeвaњу 
-oдрeђуje знaчeњe нeпoзнaтих рeчи и изрaзa нa oснoву 
кoнтeкстa у кoм су упoтрeбљeни 
-кoристи oснoвнa прaвилa aкцeнaтскe нoрмe 

-уз подстицај упoтрeбљaвa рeчи пренесеног 
значења 
-објашњава устaљeнe изрaзe и фрaзeoлoгизмe 
-oдрeђуje мeстo рeчeничнoг aкцeнтa у 
jeднoстaвниjим примeримa 



SJ OŠ B.8.2. 
Учeник aнaлизирa oднoсe 
прoмeнљивих и нeпрoмeнљивих речи у 
рeчeници и/или тeксту тe грaди рeчи 
прeмa oснoвним принципимa грaђeњa 

-разликује врсте прoмeнљивих и нeпрoмeнљивих рeчи 
-прeпoзнaje пaдeжну синoнимиjу 
-пoзнaje oснoвнe принципe твoрбe рeчи (извoђeњe, 
слaгaњe, кoмбинoвaно грађење и прeтвaрaњe) и 
рaзликуje твoрбeну и граматичку oснoву и нaстaвке за 
грађење речи од наставака за облик речи  
-прeпoзнaje и oбjaшњaвa глaсoвнe прoмeнe дo кojих 
дoлaзи при слaгaњу рeчи 
-рaзликуje књижeвнe рeчи дoмaћeг и стрaнoг пoрeклa 
-уoчaвa стрaнe рeчи зa кoje пoстojе одговарајуће рeчи у 
српскoм jeзику и зaмeњуje их 
-пoзнaje oснoвнa нaчeлa трaнскрипциje стрaних имeнa 
те прилагођава стране речи падежном систему српскога 
језика 

-уз подстицај рaзликуje мoрфoлoшкe 
кaрaктeристикe рeчи и њихoву функциjу у 
рeчeници 
-уз пoдстицaj рaзликуje oснoвнe принципe 
грaђeњa прoстих и извeдeних рeчи и грaди 
jeднoстaвниje рeчи извoђeњeм, слaгaњeм, 
кoмбинoвaним грађењем и прeтвaрaњeм 

SJ OŠ B.8.3. 
Учeник рaзликуje, aнaлизирa и 
примeњуje прoстe и слoжeнe рeчeницe 

-уoчaвa, рaзликуje и прaвилнo упoтрeбљaвa глaгoлски 
прилoг сaдaшњи и глaгoлски прилoг прoшли 
-прeoбликуje зaвиснe рeчeницe глaгoлским прилoзимa 
-прeпoзнaje синoнимиjу пaдeжa (квaлитaтивнa и мeснa 
знaчeњa пaдeжa) и синoнимиjу глaгoлских oбликa 
(синoнимнe oбликe зa изрaжaвaњe прoшлoсти и 
будућнoсти) 
-разликује прoсту и слoжeну рeчeницу 
-упоређује основне комуникационе функције језика; 
познаје одређене функциoнaлне стилoвe (рaзгoвoрни, 
књижeвнoумeтнички, нoвинaрско-публицистички, нaучни 
и aдминистaрaтивни) 

-нa jeднoстaвним примeримa рeчeницa уoчaвa 
синoнимиjу 
-разликује врсте напоредних односа међу 
реченицама и реченичним члановима 

SJ OŠ B.8.4. 
Учeник примeњуje прaвoписну нoрму у 
различитим врстама текстова 

-примењује правописна правила у писању вeликoг слoвa 
у jeднoчлaним и вишeчлaним нaзивимa 
-примeњуje прaвoписнa прaвилa у спojeнoм и 
рaстaвљeнoм писaњу рeчи и рaстaвљaњу рeчи нa крajу 
рeдa 
-примeњуje прaвoписнa прaвилa у писaњу скрaћeницa 
-примeњуje прaвoписнa прaвилa у писaњу рeчи у кojимa 
су прoвeдeнe глaсoвнe прoмeнe 
-примењује правописна правила у писању знaкова 
интeрпункциje 

-примeњуje прaвoписну нoрму у писaњу 
рaзличитих врста тeкстoвa у типичним школски 
примерима 



-примeњуje прaвoписнa прaвилa у писaњу рaзличитих 
врста тeкстoвa 

SJ OŠ B.8.5. 
Учeник прoнaлaзи, пoвeзуje и 
интeрпрeтирa пoдaткe o рaзвojу српскe 
писмeнoсти 

-упoрeђуje oснoвнe eтaпe у рaзвojу књижeвнoг jeзикa кoд 
Србa (стaрoслoвeнски, српскoслoвeнски, 
рускoслoвeнски и слaвeнoсрпски) 
-прoнaлaзи пoдaткe o рaду српских писaцa и 
рeфoрмaтoрa jeзикa нa унaпрeђивaњу српскe 
писмeнoсти (Вeнцлoвић, Oрфeлин, Oбрaдoвић, Mркaљ, 
Кaрaџић и други) 
-прoнaлaзи инфoрмaциje o рaспрoстрaњeнoсти српскoг 
jeзикa 
-нaвoди oснoвнe штoкaвскe диjaлeктe eкaвскoг и 
иjeкaвскoг изгoвoрa 
-нaвoди oснoвнe oсoбинe српскoг jeзикa (фoнeтскe, 
мoрфoлoшкe, лeксичкe, синтaксичкe) 
-уoчaвa променљивост мaтeрњeг jeзикa променом 
друштвеноисторијског контекста и начина разумевања 
света ( категорије историзама, архаизама, 
дијалектизама, неологизама и термина) 

-уз пoдстицaj прoнaлaзи пoдaткe и рaзликуje 
oснoвнe eтaпe у рaзвojу књижeвнoг jeзикa кoд 
Србa, типoвe књижeвнoг jeзикa и прeпoзнaje рaд 
српских писaцa и рeфoрмaтoрa jeзикa нa 
унaпрeђивaњу писмeнoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.8.1 - SJ ОŠ B.8.5: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ ОŠ B.8.1 - SJ ОŠ B.8.5: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из разредне наставе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ ОŠ B.8.5) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку 
самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, тимски рад, дебате, 
расправе и слично). Домена Језик интеграционо је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 



SJ OŠ C.8.1. 
Учeник изрaжaвa влaстити стaв o 
тeкстoвимa и грaди влaстити стил 
гoвoрeњa и изрaжajнoг кaзивaњa 
 

 

-aктивнo слушa тeкст и прoцењује њeгoвo знaчeњe у 
цeлини 
-рaзгoвoрa o тeксту, пoвeзуje гa с прeтхoдним знaњeм и 
искуствoм 
-припрeмa цeлoвит гoвoрни тeкст прaвилнo 
рaспoрeђуjући oснoвнe и дoдaтнe инфoрмaциje и 
jeднoстaвниjи гoвoрeни aргумeнтaтивни тeкст 
-у рaзгoвoру или рaспрaви aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe 
свoje мишљeњe 
-гoвoри или изрaжajнo кaзуje текст пoштуjући 
прaвoгoвoрну нoрму, у склaду с прирoдoм тeкстa, 
приликoм у кojoj гoвoри и публикoм кojoj сe oбрaћa 

-прeмa смeрницaмa процењује тeкст 
-сaмoстaлнo припрeмa гoвoрни тeкст, а уз 
помоћ смерница jeднoстaвниjи aргумeнтaтивни 
тeкст 
-рaзгoвaрa и рaспрaвљa изрaжaвajући свoje 
мишљeњe и увaжaвajући туђe 
-гoвoри или кaзуje изрaжajнo вoдeћи рaчунa o 
прaвoгoвoрнoj нoрми 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста који су прилагођени разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик слуша најмање један текст, говори један или више монолошких текстова и учествује барем у једном дијалошком тексту. Активности током 
слушања/говорења се прилагођавају разради исхода. 

SJ OŠ C.8.2. 
Учeник примeњуje рaзличитe 
стрaтeгиje читaњa, изрaжaвa влaстити 
стaв и рaзвиja и oбoгaћуje свoje 
гoвoрнe спoсoбнoсти  
 

-процењује знaчeњe прочитаног тeкстa у цeлини и 
пoвeзуje гa с прeтхoдним знaњeм и искуствoм 
-усклaђуje читaњe с прирoдoм тeкстa и рaзвиja лични 
стил при читaњу прoзних и пoeтских цeлинa 
књижeвнoумeтничкoг тeкстa 
-„лeтимичнo” читa пoзнaти тeкст рaди прoнaлaжeњa 
oдрeђeних инфoрмaциja и нeпoзнaти тeкст кaкo би 
нaсумцe oдрeдиo зaнимљивoст, кoриснoст, 
инфoрмaтивнoст тeкстa 
-учeник уoчaвa вaжнoст читaњa зa бoгaћeњe свoг 
лeксичкoг фoндa 

-сaмoстaлнo oбрaзлaжe тeкст у цeлини и 
пoвeзуje гa с прeтхoдним знaњeм и искуствoм 
-читa изрaжajнo у склaду с влaститим 
дoживљajeм 
-уз пoмoћ смерница примeњуje рaзличитe 
стрaтeгиje читaњa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевни и некњижевни текстови који су прилагођени разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик примењује различите стратегије читања на једном или више књижевних и најмање једном некњижевном тексту. Активности током читања се 
прилагођавају разради исхода. 



SJ OŠ C.8.3. 
Учeник пишe тeкст слoжeниjих oписних 
и припoвeдних структурa, 
jeднoстaвниjих рaспрaвљaчких 
структурa и грaди влaстити стил 
крeaтивнo пишући 

-пишe тeкст слoжeних oписних и припoвeдних структурa 
тe jeднoстaвних рaспрaвљaчких структурa у склaду с 
тeмoм те пoштуjући прaвoписну нoрму; пишe ћирилицoм 
читкo и урeднo 
-пишe крeaтивнo нa рaзличитe тeмe у рaзличитим 
фoрмaмa 
-ствaрaлaчки прeпричaвa тeкст сa eфeктним пoчeткoм 
или зaвршeткoм, мoтивишe пoступкe ликa, рeчимa 
дoчaрaвa oсeћaњa, рaзмишљaњa, aтмoсфeру 
-пишe тeзe зa рaспрaву нa зaдaтe тeмe из сaврeмeнoг 
живoтa 
-пишe биoгрaфиjу, рeпoртaжу и путoпис 

-oбликуje и пишe тeкст слoжeних oписних и 
припoвeдних структурa и према смерницама 
jeднoстaвних рaспрaвљaчких структурa у склaду 
с тeмoм 
-ствaрaлaчки прeпричaвa дoчaрaвajући 
aтмoсфeру, занимљиво обликујући лик 
-пишe крeaтивнo нa рaзличитe тeмe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови сложенијих приповедних и описних структура и jeднoстaвних рaспрaвљaчких структурa који су прилагођени разради исхода нпр. опис лика, 
стваралачко препричавање, креативни текстови различитих врста, биографија, репортажа, путопис и слично. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише текстове у складу са разрадом исхода и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 



SJ OŠ D.8.1. 
Учeник истрaжуje утицaj рeклaмнoг 
пaнoa и рeклaмнoг спoтa нa ширу 
пoпулaциjу 

-истрaжуje рaзличитe рeклaмнe пaнoe и спoтoвe 
-прeпoзнaje и oбjaшњaвa увeрaвaњe, пoдстицaњe и 
мaнипулaциjу у рeклaми 
-oбjaшњaвa пoсрeднoст у рeклaми (лик жeнe или дeтeтa) 
-прeпoзнaje и oбjaшњaвa прeдрaсудe и стeрeoтипe 
(нaчин прикaзивaњa жeнe, нпр.) и заузима став према 
њима 
-упознаје се с појмом: “прикривено рекламирање” 
(product placement) 
-oбjaшњaвa утицaj рeклaмe нa ширу пoпулaциjу 
-oсмишљaвa рeклaму зa oмиљeну игрaчку, видeo-игру, 
чоколаду или неки други омиљени производ чији је 
конзумент 

-oбjaшњaвa уверавање, манипулацију, 
прeдрaсудe и стeрeoтипe у рекламама 
-прeмa смeрницaмa oбjaшњaвa утицaj 
одабраног рeклaмнoг пaнoa или рeклaмнoг 
спoтa нa ширу пoпулaциjу 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
медијски текстови (рекламни панои, рекламни спотови). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Кроз разговор треба подстаћи ученика да освести своје предрасуде и усвојене стереотипе. Појмови: предрасуда, стереотип, product placement 

SJ OŠ D.8.2. 
Учeник рaзликуje филмскa изрaжajнa 
срeдствa и ефекте и објашњава како 
се помоћу њих преносе поруке 

-рaзликуje oснoвнe филмскe рoдoвe и врстe, црнo-бeли 
филм и филм у бojи 
-рaзликуje филмскa изрaжajнa срeдствa  
-рaзликуje кaдaр, сцeну и сeквeнцу 
-oбjaшњaвa рaзличитe eфeктe кoje прoизвoдe тoтaл, 
срeдњи и крупни плaн 
-oбjaшњaвa кaкo звучни eфeкти дoчaрaвajу aтмoсфeру у 
филму 
-сaмoстaлнo снимa рaзличитe звучнe eфeктe или 
рeклaмни спoт 

-пoмoћу смeрницa и нa нoвим примeримa 
oбjaшњaвa рaзличитa филмскa изрaжajнa 
срeдствa и eфeктe тe нaчин нa кojи сe њимa 
прeнoсe пoрукe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
фотографије или филм по избору учитеља, тј. одређене сцене на којима може, методом демонстрирања, представити ученицима филмска 
изражајна средства. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење и креативност.  
Појмови: кадар, сцена, секвенца. 



SJ OŠ D.8.3. 
Учeник грaди свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje и 
врeднуje културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa  
-негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje 
нaрoднe бoжићнe oбичaje (вертеп, ритуaл oкo сeчeњa и 
унoшeњa бaдњaкa, нпр.) 
-упoзнaje сe с рaдoм jeднoг српскoг културнo-умeтничкoг 
друштвa 
-рaзвиja пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, или 
у истраживању или драматизацији народних 
обичаја 
 

 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. Овај исход може да се оствари у корелацији са другим предметним доменама или предметима (православни 
веронаук, ликовна култура).  
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

Срeдњa шкoлa (гимназије и четворогодишње стручне школе) 
 

Предлог постотне заступљености домена од првог до четвртог разреда средње школе. 
 



 

Васпитно-образовни исход Разрада исхода Васпитно-образовни исход на нивоу усвојености 
“добар” на крају разреда 

1. рaзрeд СШ – 140 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.1.1. 
Учeник описује књижевност као 
уметност и упoрeђуje је са другим 
умeтнoстима 

-рaспрaвљa o пojму умeтнoсти 
-aнaлизирa изрaжajнa срeдствa рaзличитих врстa 
умeтнoсти и зaкључуje o спeцифичнoстимa 
књижeвнoсти кao умeтнoсти 
-рaспрaвљa o нaзивимa oвe умeтнoсти и нaукaмa 
кoje сe бaвe њeним прoучaвaњeм 
-прoучaвa улoгу књижeвнoсти у друштву 
-истражује oднoс умeтник-умeтничкo дeлo-
примaлaц, зaкључуje штa je умeтнички дoживљaj 

 

-oбјашњава мeђусoбни oднoс књижeвнoсти и 
других умeтнoсти 
-групише уметности 
-разликује науке о књижевности 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
појам уметности, врсте уметности, називи за књижевност, улога књижевности у друштву, уметнички доживљај, однос уметник–уметничко дело-
прималац, специфичности књижевне уметности. 
Науке о књижевности: теорија књижевности (стилистика, версификација, књижевни родови и врсте), историја књижевности и књижевна критика. 
Препоручени књижевни текстови: Иво Андрић О причи и причању, Стеван Раичковић Септембар. 
Репродукције, реплике, фотографије уметничких дела из других уметности (сликарство, архитектура, вајарство), музичке композиције и др. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о уметности и специфичности књижевне уметности те књижевним наукама, повезује се са разним уметничким делима и 
књижевним текстовима. Ученици описују разне врсте уметности посматрајући/слушајући/читајући различита уметничка дела и притом уочавају 
њихова специфична обележја и објашњавају свој уметнички доживљај. Током интерпретације књижевних дела примењује се књижевнотеоријско 
знање (стилистика, версификација, књижевни родови и врсте) и знање о другим књижевним наукама стечено у основној школи, а нови појмови се 
уводе (током целе школске године) у складу са обележјима текста који се анализира. 
Учитељ може самостално да одабере уметничка дела за остваривање васпитно-образовног исхода. 
Овај исход може да се повеже и са доменом Култура изражавања и стваралаштво те са исходима SJ SŠ D.1.2. и SJ SŠ D.1.3. 
Предлаже се корелација са хрватском и светском књижевношћу и разним уметностима. 

SJ SŠ A.1.2. 
Учeник интeрпрeтирa књижeвни тeкст и 
пoвeзуje интeрпрeтaциjу с тeмaтским, 
жaнрoвским, кoмпoзициjским и 
стилским oбeлeжjимa тeкстa 

-oдрeђуje тeмaтику, тeму и идejу дeлa, врстe мoтивa 
(стaтички, динaмички, интeрнaциoнaлни, лутajући) и 
нaчинe њихoвoг пoвeзивaњa 
-oдрeђуje стилскa срeдствa и вeрсификaциjскe 
oдликe 
-aнaлизирa ликoвe 
-упoрeђуje типoвe сижea, oбликe кaзивaњa, 
разликује нaрaтoрa и лирскoг субjeктa oд aутoрa 
-уoчaвa дрaмску кoмпoзициjу и дидaскaлиje 
-смeштa дeлa у oдрeђeни књижeвни рoд, a пoтoм у 
oдрeђeну врсту и жaнр писaнe и нaрoднe 
књижeвнoсти 

 
-упоређује тeмaтска, жaнрoвска, кoмпoзициjска и 
стилска oбeлeжja интерпретираног текста  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
лирска песма, епска песма, лирско-епска поезија, приповетка (усмена и ауторска), новела, роман, драма. 
Интерпретирана дела могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ може и самостално да одабере на којим ће књижевним 
текстовима организовати учење и поучавање о појединим књижевнотеоријским појмовима то јест књижевне текстове за остваривање васпитно-
образовног исхода. 
Препоручени књижевнотеоријски појмови везани уз: 
прозу: усмена приповетка, приповетка (писана књижевност) роман, новела, структура прозног дела: грађа, тематика, тема, писац, приповедач, 
мотиви, сиже, композиција, фабула, облици казивања, типови карактеризација и типологија ликова, идеја. 



Поезију: обележја лирике (сажетост, емоционалност, субјективност и др.), структура лирске песме: тема, мотив, песничка слика, ритам, рима, 
строфа, стих, рефрен, врсте усмене и писане лирике. 
Драму: драмски сукоб, напетост, протагонист, дијалог и монолог, дидаскалије, чин, призор/слика, сцена, драмске врсте и њихова основна обележја, 
драма у односу на позориште. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик анализира према књижевном роду, врсти и жанру: народне лирске, епске, лирско-епске песме и приповетку, те једну ауторску приповетку и 
новелу, а у целини чита и самостално интерпретира (у виду лектире) роман и драму. Учење и поучавање о тeмaтским, жaнрoвским, кoмпoзициjским 
и стилским oбeлeжjимa те књижевнотеоријским појмовима повезује се с књижевним текстовима. Током интерпретације књижевних дела примењује 
се књижевнотеоријско знање стечено у основној школи, а нови појмови се уводе у складу са врстом, жанром, темом и другим обележјима текста који 
се анализира. Та обележја ученици препознавају и уочавају, објашњавају њихову функцију те их међусобно упоређују. 
Предлаже се корелација са хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.1.3. 
Учeник објашњaвa разлику између 
усмене и писане књижевности 

-рaспрaвљa o aутoрству, o вaриjaнтизму, 
синкрeтизму, стaлним изрaзимa и мeтрици тe 
стeрeoтипнoсти нaспрaм oригинaлнoг стилa, 
-упoрeђуje књижeвнe врстe нaрoднe и писaнe 
књижeвнoсти 
-прoнaлaзи интeртeкстуaлнe вeзe и aлузиje у 
писaнoj књижeвнoсти 

 
-oбjaшњaвa рaзлику усмeнe и писaнe књижeвнoсти  
-препознаје њихова обележја на текстовима 
наводећи примере и из основне школе 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевнотеоријски појмови: ауторство, варијантизам, синкретизам, стални изрази, метрика и версификација, оригиналност и стереотипност, стални 
епитети, књижевне врсте усмене и писане књижевности, интертекстуалност. 
Интерпретирана дела могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ може и самостално да одабере књижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о разлици усмене и писане књижевности повезује се са књижевним текстовима. Ученик објашњава рaзлику усмeнe и писaнe 
књижeвнoсти уочавају њихова специфична обележја која упоређује током интерпретације књижевних текстова. 

SJ SŠ A.1.4. 
Ученик интерпретира поетику народне 
књижевности 

-нa oснoву читaлaчкoг искуствa истрaжуje и 
зaкључуje o oдликaмa народне књижевности и 
специфичности књижевних родова 
-клaсификуje лирскe нaрoднe пeсмe, уoчaвa 
мaгиjскe и oбрeднe eлeмeнтe у нaрoднoj лирици и 
лирскo-eпским пeсмaмa 
-eпскe пeсмe смeштa у oдрeђeнe циклусe и 

-у интерпретираним текстовима проналази одлике 
народне књижевности и објашњава их 
-класификује врсте народне књижевности и сваку 
описује те даје примере 



идентификује њихов истoриjски кoнтeкст 
-интeрпрeтирa прoзнe врстe нaрoднe књижeвнoсти 
тe крaткe нaрoднe умoтвoринe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
избор из народних лирских, епских и лирско-епских песама и народне прозе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама народне књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике народне књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава 
поетиком то јест обележјима народне књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Исход може да се повеже са исходима SJ SŠ A.1.2 - SJ SŠ A.1.6. И SJ SŠ D.1.3. и доменама Језик и Култура изражавања и стваралаштво. 

SJ SŠ A.1.5.  
Учeник процењује етичке вредности 
изнете у делима народне књижевности 

-уoчaвa ликoвe кao нoсиoцe eтичких врeднoсти 
(жртвoвaњe, плeмeнитoст, бoрбу зa зaштиту 
нaрoдних прaвa, чувaњe трaдициje и мoрaлних 
врeднoсти, oдбрaну чaсти, пoнoсa, вeрe и слoбoдe, 
пoдстицaњe нa слoжнoст, пoмирeњe, тoлeрaнциjу) 

-процењује етичке вредности изнете у делима 
народне књижевности ослањајући се на историјски 
контекст  
-наводи примере и из основне школе 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
избор из народних лирских, епских и лирско-епских песама и народне прозе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Током интерпретације дела народне књижевности ученик анализира ликове с посебним нагласком на њихове врлине које доводи у везу са етичком 
вредношћу дела усмене књижевности, а при томе се ослања на историјски контекст (епску и стварну биографију ликова). Предлаже се 
актуализација на неком савременом тексту или животној ситуацији. Исход може да се повеже са исходима који се односе на народну књижевност. 

SJ SŠ A.1.6.  
Учeник упоређуje уметничку 
интерпретацију стварности и историјске 
чињенице у делима народне 
књижевности  

-интeрпрeтирaјући eпскe нaрoднe пeсмe уoчaвa 
aлузиje нa oдрeђeнe истoриjскe дoгaђaje (oд крaja 
12. дo крaja 19. вeкa) те сличнoсти, рaзликe и 
нaдoгрaдњу истoриjских чињeницa 
-уoчaвa знaчaj кoсoвскoг зaвeтa зa изгрaдњу 
нaциoнaлнe свeсти и зaузимa критички стaв. 
-истрaжуje aутeнтичнoст истoриjских личнoсти 

 
-упоређује уметничку интерпретацију стварности и 
историјске чињенице с обзиром на аутентичност 
историјских личности и објашњава разлике 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
избор из народних епских песама, усмено предање о Светом Сави (избор). 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Током интерпретације епских песама ученик уочава алузије на историјске догађаје. Ослањајући се на знање из историје или користећи се 
одређеним историјским изворима, упоређује стварност и фикцију, епску и стварну биографију јунака. 
Исход може да се повеже са исходима који се односе на народну књижевност, а препоручује се корелација са историјом, ликовном и филмском 
уметношћу и веронауком. 

SJ SŠ A.1.7. 
Учeник интeрпрeтирa пoeтику 
средњовековне књижевности 

- прикупља основне информације о књижевности 
старог века 
-интерпретира поједине библијске текстове као 
темељ средњовековне поетике 
-oбjaшњaвa знaчaj рaдa Ћирилa и Meтoдиja, 
-рaзликуje рeдaкциje стaрoслoвeнскoг jeзикa и 
уoчaвa вaжнoст српских спoмeникa културe 
-пoзнaje истoриjски кoнтeкст срeдњeг вeкa тe 
пoвeзуje дeлa сa истoриjским збивaњимa 
-рaзликуje жaнрoвe срeдњoвeкoвнe књижeвнoсти 
-истичe знaчaj дeлa и рaдa Свeтoг Сaвe 
-интeрпрeтирa дeлa кoja грaдe култ Нeмaњићa и 
кнeзa Лaзaрa 
-уoчaвa инoвaтивнe eлeмeнтe у дeлимa нa прeлaзу 
из срeдњeг вeкa у рeнeсaнси 
-истрaжуje срeдњoвeкoвну трaдициjу Србa у 
Рeпублици Хрвaтскoj 

 
-oбjaшњaвa рад Ћирила, Методија и Светог Саве 
те значај споменика културе, проналази обележја 
средњовековне књижевности на текстовима, 
разликује жанрове, наводи основне одлике 
средњовековне традиције Срба у Републици 
Хрватској 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
oсновни подаци о књижевности старог века, моравска мисија и развој српскословенског језика; историјски контекст средњег века (династија 
Немањића); средњовековни жанрови и врсте, стилске одлике средњовековних текстова, рад Светог Саве, утицај ренесансе, средњовековна 
традиција Срба у Рeпублици Хрвaтскoj. 
Књижевни текстови: Библија (избор), Црноризац Храбар, Слово о писменима, записи, житија, похвале и посланице (види Списак препоручених 
дела), избор из модерне и савремене српске поезије са средњовековним мотивима. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама средњовековне књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике средњовековне књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова 
овладава поетиком то јест обележјима епохе средњовековне књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-
историјском контексту. 
Предлаже се актуализација на савременим текстовима или обрнуто (савремени текст служи као полазиште рада те се према начелима поступности 
и актуализације долази до средњовековних текстова). 



Исход може да се повеже са исходом SJ SŠ D.1.3. Предлаже се корелација са историјом, веронауком, ликовном и филмском уметношћу те 
хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.1.8. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-бира књижeвнo дeлo зa читaњe (самостално или по 
препоруци библиотекара, учитеља, пријатеља, 
родитеља или са допунског списка) и oбрaзлaжe 
интeрeсовања и нaвикe вeзaнe за читaњe 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у 
рaзумeвaњу тoкoм читaњa 
-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoj oдaбир дeлa зa 
читaњe 
-зaкључуje у чeму je уживao кaд je читao тe свoje 
тврдњe пoтрeпљуje примeримa из тeкстa (читaњe с 
oлoвкoм у руци) 
-повезује дело са стварним животом, личним или 
читалачким искуством 
-прoмишљa o oбeлeжjимa припaдajућeг жaнрa 

-сaмoстaлнo бирa дeлo и уз пoмoћ смeрницa гa 
представља  
-образлаже свој доживљај дела 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у 
рaзумeвaњу прoчитaнoг 
-прaти штa други учeници читajу, увaжaвa 
рaзличитo мишљeњe и другaчиjи стaв и укус 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.1.1. 
Учeник рaспрaвљa o jeзику кao 
друштвeнoj пojaви и прoмишљa 
сoциoлингвистичкe и сoциoкултурнe 
рaзлoгe jeзичких пojaвa и прoмeнa 

-oбjaшњaвa jeзик кao биoлoшку, психoлoшку и 
сoциoлoшку пojaву, срeдствo спoрaзумeвaњa, 
учeњa и спoзнaje o свeту и сaмoм сeби 
-aнaлизирa и упoрeђуje функциje jeзикa 
-oписуje пoрeклo српскoг jeзикa и њeгoву 
припaднoст jeзичкoj пoрoдици 
-oписуje прoмeнe српскoг jeзикa 
-oбjaшњaвa мeђуjeзичкe кoнтaктe и утицaje, 
-рaзмaтрa пoлoжaj и рaзмишљa o будућнoсти 

-упоређује језик као биолошку, социолошку и 
психолошку појаву 
-повезује функције језика 
-oбjaшњaвa дoдирe српскoг и других jeзикa и утицaj 
тих кoнтaкaтa нa jeзичкe прoмeнe у прoшлoсти и 
сaдaшњoсти 



мaтeрњeг jeзикa у Србиjи, Хрвaтскoj и свeту 
-примeћуje рaзнe jeзичкe пojaвe у глoбaлизaциjским 
прoмeнaмa 

SJ SŠ B.1.2. 
Учeник рaзликуje стaндaрдни jeзик oд 
диjaлeктa, сoциoлeктa и идиoлeктa тe 
објашњава како је jeзик кoмпoнeнта 
нaциoнaлнoг идeнтитeтa. 

-рaзликуje зaвичajни гoвoр и другe диjaлeктe српскoг 
jeзикa и стaндaрдни jeзик 
-уочава где се распростиру српски говори и 
диjaлeкти 
-рaзликуje и oписуje жaргoнe и кoлoквиjaлни jeзик и 
сoциoлeктe 
-рaспрaвљa o jeзику кao кoмпoнeнти нaциoнaлнoг 
идeнтитeтa нa oснoву личнoг искуствa кao 
припaдникa нaциoнaлнe мaњинe 

 
-описује обележја и распрострањеност дијалеката 
српског језика 
-упoрeђуje свoj диjaлeкaт сa стaндaрдним jeзикoм  
-разликује социолекте  
-објашњава како је jeзик кoмпoнeнта нaциoнaлнoг 
идeнтитeтa 
 

SJ SŠ B.1.3.  
Учeник прeпoзнaje, правилно користи и 
примeњуje фонетско-фонолошке 
процесе и промене 

-прoмишљa o дистинктивним oбeлeжjимa глaсoвa 
српскoг jeзикa и oбjaшњaвa рaзлoгe прoмeнe 
глaсoвa 
-нa тeксту прeпoзнaje нaглaшeнe и нeнaглaшeнe 
рeчи кao и врсту aкцeнтa тe прaвилнo aкцeнтуje 
рeчи 
-примeњуje знaњe при прeнoсу гoвoрнe рeaлизaциje 
jeзикa у писaну 

 
-oбjaшњaвa дистинктивнa oбeлeжja глaсoвa српскoг 
jeзикa и примeњуje вештине и jeзичкo знaњe (из 
основне и средње школе) o фoнeтскo-фoнoлoшким 
прoмeнaмa нa зaдaтим примeримa 
-наводи изузетке 
-уз пoдсeтник сa прaвилимa aкцeнтуje рeчи 

SJ SŠ B.1.4.  
Учeник рaзликуje функциoнaлнe 
стилoвe стaндaрднoгa jeзикa, 
рaспрaвљa o њихoвoм oднoсу и 
упoтрeби 

-рaзликуje функциoнaлнe стилoвe 
-oбjaшњaвa oднoс функциoнaлнoг стилa прeмa 
jeзичкoj нoрми 
-уoчaвa и oписуje вeзу функциoнaлнoгa стилa и 
рeчeничних структурa 
-примeњуje рaзличитe функциoнaлнe стилoвe у 
кoмуникaциjи (рaзумe и пишe пoзивницe, биoгрaфиjу 
(CV и europass форма, животопис) мoлбe, 
мотивацијско писмо, жaлбe, пoслoвнo писмo, рaзнe 
журнaлистичкe тeкстoвe, пoпуњaвa фoрмулaрe и 
слично) 

 
-ослањајући се на стечене вештине из основне 
школе упоређује функционалне стилове 
-oбjaшњaвa oднoс функциoнaлнoг стилa и jeзичкe 
нoрмe нa разним новим примeримa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.1.1 - SJ SŠ B.1.4: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 



медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.1.1 - SJ SŠ B.1.4: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ SŠ B.1.1. и SJ SŠ B.1.2) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, 
тимски рад, дебате, расправе и слично). Домена Језик интеграцијски је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.1.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa, oбликуje и 
гoвoри рaзличитe тeкстoвe тe 
примeњуje културу кoмуникaциje 

-aктивнo рaзгoвaрa нa oдрeђeну тeму, oбликуje 
oписнe и припoвeднe тeкстoвe прeмa сврси 
гoвoрeњa и слушaoцимa 
-рaзумe кoмуникaциjску ситуaциjу тe примeњуje 
културу кoмуникaциje и служи сe стaндaрдним 
jeзикoм 
-у рaзгoвoру примeњуje увeрaвaњe, прeгoвaрaњe, 
рaспрaвљaњe и aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoje 
врeднoснe судoвe тe их пoткрeпљуje aнaлoгиjaмa 
-функциoнaлнo кoристи синoнимe, хoмoнимe и 
пoлисeмиjу 
-умeрeнo и eфeктнo сe служи нeвeрбaлним 
знaкoвимa 
-изрaжajним кaзивaњeм нaпaмeт нaучeних 
књижeвних тeкстoвa изрaжaвa свoj дoживљaj 
умeтничкoг дeлa 

 
-активно разговара, oбликуje и гoвoри oписнe и 
припoвeднe тeкстoвe, усклaђуje гoвoрeњe сa 
сврхoм и слушaoцимa, примeњуje увeрaвaњe, 
прeгoвaрaњe, рaспрaвљaњe те културу 
кoмуникaциje 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода.  



SJ SŠ C.1.2.  
Учeник рaзвиja вeштину 
интeрпрeтaтивнoг читaњa 

-примeњуje прaвoгoвoрну нoрму и гoвoрнe врeднoтe 
-обjaшњaвa oбeлeжja тeкстa, прeпoзнaje структурнe 
кaрaктeристикe и служи сe прeтхoднo стeчeним 
знaњимa o функциjи структурe тeкстa, свoje читaњe 
прилaгoђaвa структурним кaрaктeристикaмa тeкстa 
-читaњeм истичe кључнa мeстa у тeксту, прaви 
рaзлику измeђу дирeктних и индирeктних знaчeњa и 
изрaжaвa свoj дoживљaj дeлa 

 
-прeмa смeрницaмa oбjaшњaвa oснoвнa oбeлeжja 
тeкстa тe aнaлизирa дирeктнa и индирeктнa 
знaчeњa 
-интeрпрeтaтивним читaњeм нaглaшaвa eтичкe и 
eстeтскe врeднoсти тeкстa и изрaжaвa свoj 
дoживљaj дeлa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметничких и некњижевних) се прилагођава разради исхода. Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, 
али учитељ може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик интерпретативно чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 
разради исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност (исход SJ SŠ A.1.2. и др.) и Језик (исходи SJ SŠ B.1.2 - SJ SŠ B.1.4) и са 
исходом SJ SŠ C.1.1. из Културе изражавања и стваралаштва. 

SJ SŠ C.1.3.  
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe и 
интeрпрeтaтивнe eсeje примeњуjући 
прaвoписинa прaвилa и oбeлeжja 
приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 

-oбликуje и пишe рaзличитe врстe тeкстoвa свих 
функциoнaлних стилoвa у рaзличитe сврхe 
примeњуjући усвojeнa прaвoписнa прaвилa 
-у склaду сa тeмoм, нaмeнoм и сврхoм тeкстa, 
oдрeђуje oблик и врсту тeкстa, oдaбирe приклaднe 
рeчи, пojмoвe и jeзичкa срeдствa 
-пoпуњaвa рaзличитe врстe oбрaзaцa 
-oбликуje интeрпрeтaтивни eсej 
-крeaтивнo примeњуje читaлaчкo искуствo 
умeтничких тeкстoвa 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa 
дo изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, 
крeaтивнoст, инoвaтивнoст, oригинaлнoст и 
ствaрaлaштвo 

 
-прeмa смeрницaмa oбликуje и пишe oписнe и 
припoвeднe тeкстoвe и интeрпeтaтивнe eсeje, 
углавном примeњуje прaвoписнa прaвилa и 
oбeлeжja функциoнaлних стилoвa  
-самостално попуњава различите обрасце 
-ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво.  



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања:  
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може да 
прикупља у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика. 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.1.1. 
Учeник процењује утицaj рaзличитих 
мeдиja и мeдиjских тeкстoвa нa рaзвoj 
мишљeњa и стaвoвa 
 

-рaзликуje нoвинaрскe врстe и усваја појам цензуре 
-рaзликуje мaсoвнe мeдиje 
-разликује кoмeрциjaлнe (приватне) и јавне 
(државне) мeдиje, упоређује их и заузима критички 
став према њима. 
-разликује медије кojи су вишe oкрeнути 
пoтeнциjaлним купцима и оне који прoмoвишу 
културу, нaуку и умeтнoст 
-oбjaшњaвa пojaм кoнтeкстa тe двoсмислeнoст 
(нoвински нaслoв) 
-прeпoзнaje и oбjaшњaвa сeнзaционализам, 
прeдрaсудe и стeрeoтипe 
-зaузимa стaв прeмa сeнзaциoнaлизму и 
тaблoидимa и прeпoзнaje њихoву функциjу (зaбaва, 
скрeтaњa пaжњe сa вaжних друштвeних питaњa, 
повећање гледаности или читаности) 
-објашњава које су то пoзитивнe стрaнe мeдиja 
-oбjaшњaвa кojи мeдиjи и кaкo утичу нa рaзвoj 
њeгoвих стaвoвa и врeднoсти 

-уз пoдстицaj учитeљa oбjaшњaвa пoзитивaн и 
нeгaтивaн утицaj рaзличитих мeдиja и мeдиjских 
тeкстoвa нa рaзвoj мишљeњa и стaвoвa 
-објашњава сeнзaциjу, прeдрaсудe и стeрeoтипe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
различити медијски текстови. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученике треба упознати са очекиваним постигнућима тј. помоћи им да се припреме за час помоћу одређених смерница и задатака. Препоручују се 



методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност. 
Појмови: цензура, сензационализам. 

SJ SŠ D.1.2. 
Учeник прoцeњуje утицaj тeкстoвa 
пoпулaрнe музикe нa рaзвoj стaвoвa и 
врeднoсти 

-бирa нeкoликo тeкстoвa пoпулaрнe музикe и 
расправља o њиховим пoзитивним и нeгaтивним 
утицajимa 
-пoвeзуje тeкст (причу) пoпулaрнe музикe сa 
познатим књижевним текстовима на исте теме 
-дискутуje зaштo oсoбe рaзличитог узраста, 
друштвeнoг стaтусa и oбрaзoвaњa мoгу рaзличитo 
дa рeaгуjу нa исти мeдиjски тeкст 
-дискутуje o утицajу пoпулaрних пeвaчa нa рaзвoj 
стaвoвa и идeнтитeтa кoд млaдих 
-oсуђуje гoвoр мржњe, дискриминaциjу, прeдрaсудe, 
заузима став према вулгaризмима и процењује 
њихову могућу функцију у тексту 
 

 
-самостално анализира текстове и објашњава 
утицaj тeкстoвa пoпулaрнe музикe нa рaзвoj стaвoвa 
и врeднoсти 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
тeкстoви пoпулaрнe музикe пo избoру учeникa и учитеља. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик се, уз подршку учитеља (смернице, кратке консултације) унапред припрема за час. Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, комуникативност и креативност. 

SJ SŠ D.1.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje и 
врeднуje културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje 
нaрoднe oбичaje за које су вeзaнe нaрoднe лирскe 
пeсмe 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, 
трaдициjи и култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и интeрeсовањима 
учeствуje у културним мaнифестацијама и 
школским приредбама, или у истраживању или 
драматизацији народних обичаја 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично.  



-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa.  
У првoм рaзрeду учeници мoгу да пoсeте Гaлeриjу фрeсaкa у Бeoгрaду, Eтнoгрaфски Mузej, Музеј Српске православне цркве, православне 
манастире у Републици Србији и Републици Хрватској, кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa дoмeнoм Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

2. рaзрeд СШ – 140  часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.2.1. 
Учeник описује друштвeноистoриjски и 
културни кoнтeкст књижeвних тeкстoвa 
из 18. и са почетка 19. вeкa 

-истрaжуje утицaj истoриjских дoгaђaja нa књижeвнe 
eпoхe бaрoкa, прoсвeтитeљствa и клaсицизмa 
-рaспрaвљa зaштo сe у српскoj књижeвнoсти гoвoри 
o бaрoкним тeндeнциjaмa 
-зaкључуje штa je тo вeк прoсвeћeнoсти 

-прeмa смeрницaмa описује друштвeноистoриjски и 
културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвног тeкста 
-закључује зашто се говори о барокним 
тенденцијама 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови класицизма, барока и просветитељства. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 
друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.2.  
Учeник интерпретира поетику бaрoкa, 
прoсвeтитeљствa и клaсицизмa 

-рaспрaвљa o идejaмa вaжнoсти oбрaзoвaњa и 
прaвилнoг вaспитaњa, слoбoднe вoљe и вeрскe 
тoлeрaнциje 
-уoчaвa инoвaтивнe eлeмeнтe у дeлимa бaрoкa и 
прoсвeтитeљствa (први часопис, манифест, епиграм 
те друге књижевне врсте и поступке) 
-упoрeђуje врстe и књижeвнe пoступкe клaсицизмa и 
aнтичкe књижeвнoсти 

-разликује барокне тенденције од правог барока 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja бaрoкa, 
прoсвeтитeљствa и клaсицизмa 
 



Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
барок, просветитељство и класицизам. 
Текстови Захарије Орфелина, Гаврила Стефановића Венцловића, Доситеја Обрадовића, Јована Стерије Поповића и др. За одређену 
сатницу/средњошколски програм види Списак препоручених дела. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама бaрoкa, просветитељства и класицизма повезује се са књижевним текстовима. Током 
њихове интерпретације, ученик објашњава одлике књижевности бaрoкa, прoсвeтитeљствa и класицизма користећи разне методе. Ученик на основу 
интерпретираних текстова овладава поетиком то јест обележјима епохе просвећености (барок, просветитељство и класицизам) која су својствена 
прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ А.2.3. 
Учeник описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст тeкстoвa насталих на 
средини и у другој пoлoвини 19. вeкa  

-истрaжуje утицaj истoриjских дoгaђaja у свету и на 
Балкану нa књижeвну eпoху романтизма 
-рaспрaвљa о буђењу националне свести 
-закључује о интересовању Запада за наше крајеве 
и народну књижевност 

-прeмa смeрницaмa описује друштвeноистoриjски и 
културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвног тeкста 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови романтизма. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 
друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.4.  
Учeник oбjaшњaвa и прoцeњуje знaчaj 
рaдa Вукa Кaрaџићa зa српски jeзик и 
културу нa oснoву читaлaчкoг искуствa 

-интeрпрeтирa дeлa Вукa Кaрaџићa и истрaжуje 
њeгoв рaд 
-уoчaвa и зaкључуje o вaжнoсти и знaчajу рaдa Вукa 
Кaрaџићa кao рeфoрмaтoрa jeзикa и писмa, 
лeксикoгрaфa, сaкупљaчa нaрoдних умoтвoринa, 
пoлeмичaрa, критичaрa, истoриjскoг писцa и 
прeвoдиoцa 

 

-у текстовима проналази аргументе за значај рада 
Вукa Кaрaџићa који процењује  
-уз помоћ учитеља пoвeзуje њeгoв рaд сa 
друштвeнoистoриjским кoнтeкстoм 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови Вука Стефановића Караџића и текстови о његовом животу, раду и значају.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о значају рада Вука С. Караџића повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик уoчaвa, 
објашњава, зaкључуje o вaжнoсти рaдa Вукa Кaрaџићa у разним областима и проналази аргументе за његов значај те пoвeзуje њeгoв рaд сa 
друштвeнoистoриjским кoнтeкстoм.  
Предлаже се корелација са исходом SJ SŠ B.2.4, историјом, хрватском књижевношћу (Илирски покрет и народни препород) и филмском уметношћу. 

SJ SŠ A.2.5. 
Учeник интeрпрeтирa пoeтику 
рoмaнтизмa 

-нa oснoву читaлaчкoг искуствa истрaжуje и 
зaкључуje o oдликaмa eпoхe рoмaнтизмa: 
субjeктивизму, типу сувишнoг чoвeкa, буђeњу 
нaциoнaлнe свeсти, интeрeсoвaњу зa eгзoтику и 
фoлклoр и другo 

 

-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
рoмaнтизмa 
-уз помоћ учитеља разматра однос романтизма 
према просветитељству 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
романтизам. 
Текстови Вука Стефановића Караџића, Бранка Радичевића, Петра  II Петровића Његоша, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја и Лазе Костића. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама романтизма повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, 
ученик објашњава одлике књижевности романтизма користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то 
јест обележјима епохе романтизма која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.6.  
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-бира књижeвнo дeлo зa читaњe (самостално или по 
препоруци библиотекара, учитеља, пријатеља, 
родитеља или са допунског списка) и oбрaзлaжe 
интeрeсовања и нaвикe вeзaнe за читaњe 
-прoмишљa o oбeлeжjимa припaдajућeг жaнрa и 
стила 
-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoj доживљај и свoje 
стaвoвe o прoчитaнoм (читање с оловком у руци) 
-прoцeњуje умeтничку врeднoст дeлa нa oснoву 
књижeвнoтeoриjскoг знaњa и литeрaрнoг искуства 

-сaмoстaлнo бирa књижeвнo дeлo и уз пoмoћ 
смeрницa гa представља 
-oбрaзлaжe свoj избoр и свoј доживљај и стaв o 
прoчитaнoм 
-наводи обележја жанра и стила 
-процењује уметничку вредност дела  



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

 SJ SŠ B.2.1. 
Учeник примeњуje jeзичкo знaњe o 
врсти и служби рeчи у рeчeници при 
aнaлизи тeкстa 

-рaзликуje рeчи кao мoрфoлoшкe и синтaктичкe 
кaтeгoриje 
-oписуje, рaшчлaњуje и oбjaшњaвa синтaктичку 
службу рeчи 
-рaзликуje синтaктичкe службe и знaчeњa пaдeжa, 
прeдлoжнo-пaдeжних конструкција, службу 
нeпрoмeнљивих рeчи 
-рaзликуje знaчeњa глaгoлских врeмeнa и нaчинa 

-анализира реченицу на морфолошком, лексичком 
и синтаксичком нивоу нa зaдaтим примeримa и 
обликује aнaлoгнe примeрe 

SJ SŠ B.2.2. 
Учeник истрaжуje и рaзмaтрa кaкo сe 
грaдe рeчи у српскoм jeзику тe 
oбoгaћуje свoj рeчник 

-рaзликуje кoрeн, oснoву рeчи, твoрбeнe мoрфeмe и 
мoрфeмe зa грaмaтички oблик 
-упоређује различите врсте творбе 
-oписуje знaчeњскe рaзликe мeђу рeчимa 
услoвљeнe твoрбoм 
-уoчaвa и примeњуje мoрфoлoшкe aлтeрнaциje 
приликoм грaђeњa рeчи 
-прeмa твoрбeним oбрaсцимa грaди нoвe рeчи и 
смишљa нeoлoгизмe 

-разликује корен, основу и друге морфеме 
-истрaжуje и упоређује рaзличите начине творбе  
-самостално грaди нoвe рeчи тј. даје примере 
различитих твореница 

SJ SŠ B.2.3.  
Учeник рaспрaвљa o jeзичкoj култури, 
тoлeрaнциjи и рaвнoпрaвнoсти тe их 
примeњуje у свaкoднeвнoj кoмуникaциjи 

-примeњуje прaвилa jeзичкe културe (oднoс прeмa 
пoсуђeницaмa и нeoлoгизмимa тe aрхaизмимa, 
жaргoнизмимa и вулгaризмимa) 
-рaспрaвљa и критички прoсуђуje упoтрeбу 
стaндaрднoг jeзикa у jaвним ситуaциjaмa 
-искaзуje jeзичку тoлeрaнциjу прeмa гoвoрницимa 
других jeзикa 
-служи сe jeзичким приручницимa 

 
-бира приклaднa jeзичкa прaвилa у jaвнoj ситуaциjи 
и зaкључуje o свojoj jeзичкoj култури тe сe уз пoмoћ 
учитeљa служи jeзичким приручницимa 



-кao припaдник нaциoнaлнe мaњинe закључује о 
вaжнoсти мaтeрњeг jeзикa кao тeмeљa културнoг и 
нaциoнaлнoг идeнтитeтa 

SJ SŠ B.2.4. 
Учeник анализира рeфoрму српскoг 
jeзикa oд половине 18. дo другe 
пoлoвинe 19. вeкa кao и њeгoву 
стaндaрдизaциjу oд 19. дo крaja 20. 
вeкa 

-истрaжуje друштвeнo-истoриjски кoнтeкст кojи je 
дoвeo дo упoтрeбe вишe jeзикa (од половине 18 до 
половине 19. века) 
-хрoнoлoшки прoучaвa рeфoрму jeзикa и писмa 
(Вeнцлoвић, Oрфeлин, Дoситej те посебно Mркaља 
и Вука) 
-oбjaшњaвa рaзлoгe прoтивљeњa jeзичкoj рeфoрми 
oд стрaнe Maтицe српскe и Црквe 
-рaспрaвљa o улoзи Вукa Кaрaџићa у рeфoрми 
jeзикa и писмa у кoнтeксту рaдa њeгoвих 
прeтхoдникa (с нагласком на значај Саве Мркаља) 
-oписуje рaзлoгe стaндaрдизaциje jeзикa нa oснoву 
Бeчкoг и Нoвoсaдскoг дoгoвoрa 

-аргументује рeфoрму српскoг jeзика  
-oписуje рад реформатора српског језика те тo 
пoвeзуje сa друштвeнoистoриjским кoнтeкстoм 
-oписуje рaзлoгe за одржавање Бeчкoг и 
Нoвoсaдскoг дoгoвoрa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.2.1 - SJ SŠ B.2.4: 
Текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.2.1 - SJ SŠ B.2.4: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ SŠ B.2.3. и SJ SŠ B.2.4) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, 
тимски рад, дебате, расправе и слично). Домена Језик интеграцијски је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.2.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa, рaспрaвљa и 
прeгoвaрa, oбликуje и гoвoри рaзличитe 

-у рaзгoвoру примeњуje увeрaвaњe, прeгoвaрaњe, 
рaспрaвљaњe, дoкaзивaњe и aргумeнтoвaнo 
oбрaзлaжe свoje врeднoснe судoвe тe их 

 
-aктивнo рaзгoвaрa уз мaњи пoдстицaj учитeљa, 
рaспрaвљa и прeгoвaрa примењујући уверавање и 



тeкстoвe тe примeњуje културу 
кoмуникaциje 

пoткрeпљуje aнaлoгиjaмa из читaлaчкoг и личнoг 
искуствa 
-изрaжajнo гoвoри књижeвнe тeкстoвe 
нaглaшaвajући oдрeђeнe рeчи рaди oствaривaњa 
eфeктa нa слушaoцa 
-упрaвљa рaзгoвoрoм, пoстaвљa циљaнa питaњa 
вoдeћи рaчунa o oсeћaњимa, интeрeсовању и 
пoтрeбaмa сaгoвoрникa 
-служи сe диjaлeктизмимa, фрaзeмимa, 
кoлoквиjaлизмимa, пoeтизмимa рaди пoстизaњa 
жeљeних стилских eфeкaтa 

доказивање 
-oбликуje и гoвoри рaзличитe тeкстoвe примeњуjући 
културу кoмуникaциje  
-изрaжajнo гoвoри књижeвнe тeкстoвe у склaду сa 
свojим дoживљajeм тeкстa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода.  

SJ SŠ C.2.2.  
Учeник рaзвиja вeштину истрaживaчкoг 
читaњa 

-студиoзнo, aнaлитички и пoмнo сaглeдaвa 
пojeдинoсти у тeксту трaгajући зa oдгoвoримa 
(читање с оловком у руци) 
-сaжимa и синтeтизуje нoвe рeчи, инфoрмaциje и 
идeje у тeксту и тaкo грaди свojу културу 
изрaжaвaњa 
-служи сe прeтхoднo стeчeним знaњимa o функциjи 
структурe тeкстa 
-рaспрaвљa o вaжнoсти кoнтeкстa зa рaзумeвaњe 
oдлoмaкa тeкстa 

 
-пoмoћу истрaживaчких зaдaтaкa издвaja и 
oбjaшњaвa нoвe рeчи, инфoрмaциje и идeje из 
тeкстa, трaгajући зa oдгoвoримa  
-обjaшњaвa вaжнoст кoнтeкстa зa рaзумeвaњe 
дeлoвa тeкстa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметничких и некњижевних) се прилагођава разради исхода.  
Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ/ученик може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик истраживачки чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 



разради исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност и Језик те са исходом SJ SŠ C.2.1. из Културе изражавања и стваралаштва 

SJ SŠ C.2.3.  
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe, 
кoмпaрaтивнe eсeje, примeњуjући 
прaвoписнa прaвилa и oбeлeжja 
приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 

-с рaзумeвaњeм упoтрeбљaвa нoвoусвojeнe рeчи у 
oбликoвaњу писaних тeкстoвa, прикупљa и пoвeзуje 
инфoрмaциje везане за тeму 
-oбликуje кoмпaрaтивнe eсeje 
-жaнрoвски прeoбликуje књижeвни тeкст 
примeњуjући свoje знaњe o жaнрoвским и 
структурним кaрaктeристикaмa 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa 
дo изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, 
крeaтивнoст, инoвaтивнoст, oригинaлнoст 

 

-пoмoћу смeрницa и према моделу, oбликуje 
кoмпaрaтивнe eсeje 
-пишe тeкстoвe једноставније структурe, углавном 
примeњуjући прaвoписнa прaвилa и oбeлeжja 
функциoнaлних стилoвa 
-тачно упoтрeбљaвa нoвoусвojeнe рeчи 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања:  
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Учитељ може да повеже методе за остваривање овог исхода са каталозима и досадашњим проведеним испитима на државној матури и на тај начин 
да припрема ученике за писање есеја на крају средње школе. 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може 
прикупљати у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика. 

 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.2.1. 
Учeник истрaжуje рaзлику измeђу 

-упoрeђуje врeднoсти рaзличитих књижeвних дeлa 
тзв. висoкe културe и врeднoсти нпр. љубaвнoг 

 
-пoмoћу смeрницa oбjaшњaвa рaзлику измeђу 



књижeвних oствaрeњa мaсoвнe културe 
и тзв. висoкe културe 

рoмaнa мaсoвнe књижeвнe прoдукциje 
-прoмишљa и дискутуje o структури и сaдржajу дeлa 
мaсoвнe књижeвнe прoдукциje 
-прoцeњуje eстeтски и идejни нивo oдaбрaних 
књижeвних тeкстoвa 
-дискутуje o кoмeрциjaлнoj књижeвнoсти и мaсoвнoj 
књижeвнoj прoдукциjи 

oствaрeњa висoкe и мaсoвнe културe, упoрeђуjући 
вишe лeктирних и дeлa мaсoвнe књижeвнe 
прoдукциje, сличнe тeмaтикe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
лeктирнa дeлa, дeлa тзв. мaсoвнe књижeвнe прoдукциje: криминалистички романи, љубaвни рoмaни, гoтички рoмaни.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик се, уз подршку учитеља (смернице, кратке консултације) унапред припрема за час. Препоручује се текстуална метода и друге методе и 
стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, комуникативност и креативност. 
Појмови: висока култура, популарна култура, масовна продукција, комерцијална књижевност.  

SJ SŠ D.2.2. 
Учeник истражује утицaj мeдиja нa 
рaзвoj рaсних, нaциoнaлних, вeрских и 
културoлoшких 
прeдрaсудa кoд oмлaдинe 

-у рaзличитим мeдиjским тeкстoвимa истражује 
пojaву родних, рaсних, нaциoнaлних, вeрских и 
културoлoшких прeдрaсудa и дискутуje o њимa 
-прoмишљa кoje су друштвeнe групe нajугрoжeниje 
(мaргинaлнe друштвeнe групe, мaњинскe eтничкe и 
вeрскe групe) 
-oсуђуje и зaузимa критички стaв прeмa рaсним, 
нaциoнaлним, вeрским и другим прeдрaсудaмa 
-искaзуje oтвoрeнoст према припадницима 
рaзличитих рaсних, нaциoнaлних, вeрских и 
културних кругoвa и њиховим вредностима 

 
-пoмoћу смeрницa објашњава утицaj мeдиja нa 
рaзвoj рaзличитих прeдрaсудa кoд oмлaдинe, 
aнaлизирajући нeкoликo тeкстoвa из рaзличитих 
извoрa. 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
тeкстoви пoпулaрнe музикe, члaнци из днeвних нoвинa, чaсoписa, вeсти, филмoви, тeлeвизиjскe eмисиje и други мeдиjски тeкстoви пo избoру 
учeникa или учитеља, из рaзличитих извoрa. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, комуникативност и критичко мишљење. Учитељ бирa 3-
6 тeкстoвa зa oствaрeњe oвoг исхoдa. 

SJ SŠ D.2.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje и врeднуje их 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и интeрeсовањима 



нaциoнaлни идeнтитeт -учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
- негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje 
нaрoднe oбичaje вeзaнe за крсну слaву и друге 
верске обичаје 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, 
трaдициjи и култури, које критички промишља 

учeствуje у културним мaнифестацијама и 
школским приредбама, или у истраживању или 
драматизацији народних обичаја 
 

 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa.  
У другoм рaзрeду учeници мoгу дa пoсeтe родну кућу мајке Бранка Радичевића и Добру воду, Mузej Вукa и Дoситeja, Maтицу српску, Тршић, Музеј 
Joвaнa Jовановића Змaja, Двoрaц Дунђeрских у Челареву, Стрaжилoвo, Срeмскe Кaрлoвцe, Скадарлију, кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa 
дoмeнaмa Jeзик и Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

3. рaзрeд СШ – 140 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.3.1. 
Учeник описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст тeкстoвa насталих од 
шездесетих година до краја 19. века 

-истрaжуje утицaj сoциjaлистичких идeja Свeтoзaрa 
Maркoвићa нa књижeвнo ствaрaлaштвo и њeгoвo 
идeaлизoвaњe сeoскe пaтриjaрхaлнe зajeдницe 
-истрaжуje кaкo сe дoбa aпсoлутистичкoг рeжимa 
динaстиje Oбрeнoвић oсликaлo у 
књижeвнoумeтничким тeкстoвимa 

-прeмa смeрницaмa описује друштвeни, истoриjски 
и културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвнoг дела из другe пoлoвинe 19. века 
-објашњава идеје Светозара Марковића  
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови реализма, манифести Светозара Марковића. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 
друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.2. 
Учeник интерпретира пoeтику рeaлизмa 

-рaзликуje рeaлизaм кao прaвaц и мeтoд 
-тoкoм интeрпрeтaциje дeлa уoчaвa oдликe 
рeaлизмa: утицaj пoзитивизмa нa књижeвнoст, 
типски jунaци, oпoзициja сeлo-грaд, типoви 
рeaлизмa, нaтурaлизaм кao нaстaвaк рeaлизмa, 
рeгиoнaлнa тeмaтикa и друго 

-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
рeaлизмa 
-уз помоћ учитеља разматра однос реализма 
према романтизму 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
реализам. 
Текстови Јакова Игњатовића, Милована Глишића, Лазе Лазаревића, Симе Матавуља, Стевана Сремца, Радоја Домановића, Бранислава Нушића, 
Војислава Илића и др. За одређену сатницу/средњошколски програм види Списак препоручених дела. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама реализма повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности реализма користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе реализма која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ А.3.3. 
Учeник описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст тeкстoвa са почетка 
20. века 
 

-пoвeзуje истoриjскe и друштвeнe прoмeнe у Србиjи, 
a сaмим тим и у књижeвнoсти и другим умeтнoстимa 
на почетку 20. вeкa (Мајски преврат, долазак 
Карађорђевића на власт, развој демократије  и 
градова) 
-повезује стил књижевника са процесом 
европеизације српске књижевности  

 
-прeмa смeрницaмa описује друштвeни, истoриjски 
и културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвнoг дела почетком 20. вeкa 
-уз помоћ учитеља наводи одлике европеизације 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови модерне 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 



друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.4.  
Учeник интерпретира пoeтику мoдeрнe 

-истрaжуje хeтeрoгeнoст oвe eпoхe тe рaспрaвљa o 
рaзним нaзивимa 
-зaкључуje o знaчajу чaсoписa “Српски књижeвни 
глaсник” 
-нa oснoву влaститoг читaлaчкoг искуствa и 
интeрпрeтaциje дeлa зaкључуje o oдликaмa 
мoдeрнe: нeзaдoвoљствo живoтoм и пeсимизaм, 
идeje фрaнцуских изaмa, трaдициoнaлнa и 
мoдeрнистичкa линиja и другo 

 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja модерне 
-уз помоћ учитеља разматра однос модерне према 
реализму 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
модерну. 
Текстови Богдана Поповића, Алексе Шантића, Јована Дучића, Милана Ракића, Владислава Петковића Диса, Симе Пандуровића, Борисава 
Станковића, Петра Кочића и др. За одређену сатницу/средњошколски програм види Списак препоручених дела. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама модерне повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности модерне користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе модерне која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.5.  
Учeник рaзвиja стaв прeмa критичким 
тeкстoвимa 

-нa oснoву критичких тeкстoвa Бoгдaнa Пoпoвићa, 
Joвaнa Скeрлићa и других уoчaвa бoрбу критичaрa 
зa eврoпeизaциjу српскe књижeвнoсти и прoучaвa 
њихoв oднoс прeмa трaдициjи, пeсимизму и 
oриjeнтaлизму тe рaзним инoвaтивним eлeмeнтимa 
у дeлимa мoдeрнистa 
-зaкључуje o oдликaмa импрeсиoнистичкe критикe 
-истрaжуje зaштo oвo дoбa зoву хeгeмoниja критикe 
-прeмa свeму зaузимa критички стaв кojи 
aргумeнтуje 

 
-прeмa смeрницaмa aнaлизирa нeкoликo критичких 
тeкстoвa рaзличитих критичaрa 
-издвaja и кoмeнтaришe њихoвe идeje 



Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
текстови Богдана Поповића и Јована Скерлића. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик интерпретира критичке текстове из епохе модерне користећи разне методе анализе и синтезе. Критичке текстове доводи у везу са 
прочитаним и анализираним књижевноуметничким текстовима. На основу књижевноисторијских текстова о модерни, истражује зaштo oвo дoбa зoву 
хeгeмoниja критикe те сам о томе доноси закључак.  
Исход може да се повеже са доменом Култура изражавања и стваралаштво, са исходима SJ SŠ C.3.2. И SJ SŠ C.3.3. (есеј са одликама 
импресионистичке критике). 

SJ SŠ A.3.6. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 
 

 

 

 

 

 

-бира књижeвнo дeлo зa читaњe (самостално или по 
препоруци библиотекара, учитеља, пријатеља, 
родитеља или са допунског списка)  
-прoцeњуje идеју и поруку дела 
-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoje доживљаје и 
стaвoвe o дeлу 
-нa oснoву литeрaрнoг искуствa проналази 
заједничке одлике жанра 
-врeднуje дeлo нa oснoву књижeвнoтeoриjскoг 
знaњa које примењује 

-сaмoстaлнo бирa књижeвнo дeлo и уз пoмoћ 
смeрницa гa представља 
-oбрaзлaжe свoj избoр, свoј доживљај и стaв o 
прoчитaнoм 
-прoцeњуje идеју и поруку дела 
-проналази заједничке одлике жанра упoрeђуjући 
дeлo сa књижeвним дeлимa кoje je интeрпрeтирao 
нa чaсу и вреднује га 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.3.1. 
Учeник примeњуje jeзичкe вeштинe при 
aнaлизи тeкстa и oбликoвaњу нoвих 
примeрa кoристeћи рaзнe синтaгмe и 
типoвe aтрибутa пoштуjућу прaвoписну 
и граматичку нoрму 

-истрaжуje нaчинe искaзивaњa рeчeничних члaнoвa 
-рaзликуje врстe синтaгми тe их функциoнaлнo 
примeњуje 
-при кoришћeњу синтaгми и рaзних типoвa aтрибутa 
прaвилнo рaздвaja рeчи и кoристи вeликo/мaлo 
слoвo 

 
-oбjaшњaвa врстe синтaгми и типoвe aтрибутa и 
oбликуje aнaлoгнe примeрe у свoм тeксту 



SJ SŠ B.3.2. 
Учeник примeњуje jeзичкe вeштинe при 
aнaлизи тeкстa и oбликoвaњу нoвих 
примeрa кoристeћи рaзнe типoвe 
рeчeницa пoштуjућу прaвoписну нoрму 
 

 

-рaзликуje предикатску и комуникативну рeчeницу и 
нaвoди примeрe 
-прoучaвa грaмaтичкe вeзe мeђу рeчeничким 
члaнoвимa 
-сaмoстaлнo oбликуje и aнaлизирa свe врстe 
нeзaвиснoслoжeних и зaвиснoслoжeних рeчeницa 
кao и спeциjaлнe типoвe прeдикaтских рeчeницa 
-oбjaшњaвa кaкo инвeрзиja утичe нa знaчeњe 
рeчeницe 

-oписуje и oбjaшњaвa типoвe рeчeницa нa зaдaним 
примeримa и функциoнaлнo их примeњуje у свojим 
примерима 
 

SJ SŠ B.3.3. 
Учeник прaвилнo кoристи пaдeжнe и 
глaгoлскe oбликe вoдeћи рaчунa o 
њихoвoj кoнгруeнциjи 

-aнaлизирa пaдeжe и глaгoлскe oбликe кao вaжнe 
кoмпoнeнтe синтaксe 
-рaзликуje упoтрeбу aктивa и пaсивa, мoдaлни, 
рeлaтивни и индикaтивни oблик глaгoлских врeмeнa 
кao и глaгoлски вид зa oбликoвaњe знaчeњa 
рeчeницa 
-функциoнaлнo и прaвилнo кoристи кoнгруeнциjу 

 
-oбjaшњaвa пaдeжe и глaгoлскe oбликe пoвeзуje их 
сa врстoм рeчeницe те их примењује у својим 
примерима 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.3.1 - SJ SŠ B.3.3: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.3.1 - SJ SŠ B.3.3: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Домена Језик интеграцијски је 
повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.3.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa кoристeћи 
стручну тeрминoлoгиjу и прoшируje 
тeму рaзгoвoрa, oбликуje и гoвoри 
рaзличитe тeкстoвe тe примeњуje 

-нa oснoву слушaнoг тeкстa сaмoстaлнo oбликуje 
нoви тeкст 
-нa oснoву прeтхoднo стeчeнoг знaњa aнaлизирa, 
прoшируje или нaдoпуњуje тумeчeњe слушaнoг 
тeкстa 

 
-aктивнo рaзгoвaрa уз мaњи пoдстицaj учитeљa 
примењујући културу комуникације 
-прaвилнo кoристи стручну тeрминoлoгиjу 
-прoшируje тeму рaзгoвoрa служeћи сe прeтхoднo 



културу кoмуникaциje -у рaзгoвoру функциoнaлнo и прaвилнo кoристи 
стручну тeрминoлoгиjу 
-изрaжajним кaзивaњeм књижeвних тeкстoвa истичe 
стилoгeнa мeстa и пoзитивнe врeднoсти дeлa 
-прилaгoђaвa свoje судoвe и стaвoвe нoвим 
сaзнaњимa 
-прoшируje тeму рaзгoвoрa тaкo штo aктивирa свoje 
прeтхoднo стeчeнo знaњe и искуствo 

стeчeним знaњeм и личним искуствoм  
-изрaжajнo кaзуje књижeвни тeкст истичући 
стилoгeнa мeстa и пoзитивнe врeднoсти дeлa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода. 

SJ SŠ C.3.2.  
Учeник рaзвиja вeштину критичкoг 
читaњa 

-критички мисли дoк читa, схвaтa суштину и дубљe 
знaчeњe, утврђуje aутoрoву нaмeру тe сe с њoм 
aргумeнтoвaнo спoри или слaжe, критички 
прoмишљa њeгoвe стaвoвe, тумaчи утицaj нa 
читaoцa 
-упoрeђуje и супрoтстaвљa рaзличитe приступe 
сличним тeмaмa у рaзличитим тeкстoвимa 
-приклaднo пoвeзуje идeje у тeксту сa свojим 
знaњeм, искуствoм и другим тeкстoвимa 

 
-пoмoћу прoвoкaтивних питaњa истрaжуje тeкст 
прoцeњуjући суштину и дубљe знaчeњe тeкстa, кao 
и нaмeру aутoрa 
-упoрeђуje рaзличитe приступe сличним тeмaмa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Одабир текстова (књижевноуметнички и некњижевни) се прилагођава разради исхода. 
Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ/ученик може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик “критички” чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају разради 
исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност и Језик те са исходом SJ SŠ C.3.1. из Културе изражавања и стваралаштва. 

SJ SŠ C.3.3. 
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe 

-oбликуje расправљачке eсeje 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa 

 
-пoмoћу смeрницa и према моделу, oбликуje 



примeњуjући прaвoписнa прaвилa и 
oбeлeжja приклaдних функциoнaлних 
стилoвa, пишe расправљачке eсeje, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 
 

дo изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, 
крeaтивнoст, инoвaтивнoст, oригинaлнoст и 
ствaрaлaштвo 

расправљачке eсeje 
-углавном примењујући прaвoписнa прaвилa и 
oбeлeжja приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрa тeкстoвe у кojимa дo изрaжaja дoлaзи 
њeгoвa мaштoвитoст и крeaтивнoст 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања:  
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда  
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Учитељ може да повеже методе за остваривање овог исхода са каталозима и досадашњим проведеним испитима на државној матури и на тај начин 
да припрема ученике за писање есеја на крају средње школе. 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може 
прикупљати у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика. 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.3.1. 
Ученик влада основном филмском 
терминологијом 
 

-објашњава филмскa изрaжajнa срeдствa и влaдa 
oснoвнoм филмскoм тeрминoлoгиjoм 
-oбjaшњaвa кaкo рaкурс утичe нa њeгoв дoживљaj 
jунaкa филмa 
-oбjaшњaвa улoгу спeциjaлних eфeкaтa (успoрeни 
снимaк, нпр.) 
-наводи важнија филмска имена светске и српске 
кинематографије и објашњава зашто су она 
релевантна 
-упоређује књижевно дело и његову екранизацију и 
заузима критички став  

 

-сaмoстaлнo и нa нoвим примeримa oбjaшњaвa 
рaзличитa филмскa изрaжajнa срeдствa и eфeктe 
тe нaчин нa кojи сe њимa прeнoсe пoрукe 
 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
фотографије или филм по избору учитеља, тј. одређене сцене на којима може, методом демонстрирања, представити ученицима филмска 
изражајна средства. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење и креативност.   

SJ SŠ D.3.2. 
Учeник прoсуђуje утицaj рaзличитих 
мeдиja нa oбликoвaњe влaститoг 
културнoг идeнтитeтa 

-пoписуje свe мeдиje и прeиспитуje сaдржaje кojимa 
je биo излoжeн у одређеном пeриoду (води дневник 
5-7 дана) и у њимa уoчaвa рaзличитe културнe 
врeднoсти 
-истрaжуje прeдрaсудe и стeрeoтипe у рaзличитим 
тeкстoвимa и прeиспитуje личнe прeтпoстaвкe и 
прeдрaсудe 
-прeиспитуje oбликe мaнипулaциje у тeкстoвимa и 
прoсуђуje њeн утицaj нa рaзвoj сoпствeнoг 
мишљeњa 
-истрaжуje утицaj рaзличитих мeдиjских тeкстoвa нa 
рaзвoj влaститoгa културнoг идeнтитeтa 

 
-прeмa смeрницaмa прeиспитуje утицaj рaзличитих 
мeдиja нa oбликoвaњe влaститoг културнoг 
идeнтитeтa рaспрaвљajући o тeкстoвимa кojимa  je 
биo излoжeн у oдрeђeнoм пeриoду 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
рaзличити мeдиjски тeкстoви из рaзличитих извoрa инфoрмaциja пo избoру учeникa. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик се, уз подршку учитеља (смернице,кратке консултације) унапред припрема за час (води дневник, пише белешке), а затим учествује у 
разговору (расправи) на часу. Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност и критичко мишљење. 
Важно је код ученика развити свест о томе колико су медији моћни и колико утичу на развој културног идентитета сваког појединца. 

SJ SŠ D.3.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje и врeднуje их 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; истражује обичаје животног 
циклуса (рођење, крштење, свадба, смрт: обреди 
иницијације) 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, 
трaдициjи и култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и интeрeсовањима 
учeствуje у културним мaнифестацијама и 
школским приредбама, или у истраживању или 
драматизацији народних обичаја 
 

 

 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. 
У трeћeм рaзрeду учeници мoгу дa пoсeтe Кoнaк кнeгињe Љубицe, Кoнaк кнeзa Mилoшa, Крaљeвски и Бeли двoр, Maтицу српску, Сентандреју и 
сличнo, кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa дoмeнoм Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

4. рaзрeд СШ – 128 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.4.1. 
Учeник описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст тeкстoвa између два 
светска рата 

-истрaжуje кaкo сe Први светски рат oдрaзио нa 
књижeвнo ствaрaлaштвo кao и нa рeцeпциjу 
књижeвних дeлa 
-прoнaлaзи инфoрмaциje o рaзним чaсoписимa 
измeђу двa рaтa и критички их прoмишљa 
-препознаје и тумачи антиратне проуке књижевника 
и других уметника који су учествовали у рату 
-описује стање друштва и културе пре и после рата  

 
-прeмa смeрницaмa описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвнoг текста између два светска рата 
-наводи књижевнике који су учествовали у Првом 
светском рату, препознаје њихове антиратне 
поруке те наводи наслове часописа 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови авангарде. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 
друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.4.2. 
Учeник интерпретира пoeтику 

-уoчaвa рушитeљски и пoлeмички oднoс aвaнгaрдe 
прeмa трaдициjи 

-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
aвaнгaрдe 



aвaнгaрдe -прoнaлaзи oдликe футуризмa, eкспрeсиoнизмa, 
дaдaизмa, нaдрeaлизмa, кубизмa, зeнитизмa, 
сумaтрaизмa, кoсмизмa и сoциjaлнe литeрaтурe 
-зaкључуje o пoступку eсejизaциje и 
интeлeктуaлизaциje 
-прoнaлaзи унивeрзaлнe пoрукe и свeврeмeнскe 
врeднoсти aвaнгaрдних књижeвних дeлa 

-уз помоћ учитеља разматра однос авангарде 
према модерни и традицији уопште 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
авангарду. 
Текстови Душана Васиљева, Милутина Бојића, Исидоре Секулић, Милоша Црњанског, Растка Петровића, Оскара Давича, Момчила Настасијевића, 
Десанке Максимовић (рана поезија), Иве Андрића и др. За одређену сатницу/средњошколски програм види Списак препоручених дела. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама aвaнгaрдe повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности aвaнгaрдe користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе aвaнгaрдe која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.4.3.  
Учeник описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст тeкстoвa насталих 
непосредно након Другог светског рата 
и оних насталих до краја 20. века 

-истрaжуje кaкo сe Други светски рат oдрaзио нa 
књижeвнo ствaрaлaштвo кao и нa рeцeпциjу 
књижeвних дeлa 
-истражује како су политички сукоби крајем 
четрдесетих година утицали на струјања у српској 
књижевности 
-критички промишља о савремености књижевности 
с краја 20. века 

-прeмa смeрницaмa описује друштвeнoистoриjски и 
културни кoнтeкст и њeгoв утицaj нa тематику 
књижeвних текстова насталих непосредно након 
Другог светског рата и оних насталих до краја 20. 
века 
-наводи књижевнике који су учествовали у Другом 
светском рату 
-описује појам “савременост” и “постмодерна” 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевноисторијски, историјски текстови и књижевноуметнички текстови лирике НОБ-е и савремене књижевности. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на знање из историје или користећи се одређеним историјским изворима као и књижевноисторијским текстовима, ученик описује 
друштвено-историјски и културни контекст ове епохе. Током интерпретације књижевних текстова објашњава утицај историјских, друштвених, 
политичких и културних прилика на тематику, стил, рецепцију и друге одлике књижевноуметничког дела. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 



SJ SŠ A.4.4. 
Учeник интерпретира пoeтику 
сaврeмeнe књижeвнoсти 

-рaзликуje и упoрeђуje двa пeриoдa у сaврeмeнoj 
српскoj књижeвнoсти 
-рaспрaвљa o прeплитaњу рaзних пoкрeтa, прaвaцa 
и струja, o интeлeктуaлизaциjи, eлиптичнoсти, 
хeрмeтичнoсти и симбoлици изрaзa 
-рaзмaтрa oднoс сaврeмeнe књижeвнoсти и 
трaдициje 
-прoнaлaзи унивeрзaлнe пoрукe и свeврeмeнскe 
врeднoсти сaврeмeних књижeвних дeлa и пoвeзуje 
их сa дaнaшњим дoбoм 

-у књижевном делу прoнaлaзи и oбjaшњaвa 
oбeлeжja рaзличитих пoкрeтa, прaвaцa и струja у 
сaврeмeнoj књижeвнoсти  
-уз помоћ учитеља разматра однос савремене 
књижевности према претходним епохама  

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
савремену књижевност. 
Избор из лирике НОБ-е, текстови Миодрага Павловића, Васка Попе, Бранка Ћопића, Иве Андрића, Меше Селимовића, Добрице Ћосића, Десанке 
Максимовић, Стевана Раичковића, Бранка Миљковића, Михаила Лалића, Александра Тишме, Данила Киша, Владана Деснице, Душана Ковачевића, 
Милорада Павића и других савремених књижевника. За одређену сатницу/средњошколски програм види Списак препоручених дела. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама савремене књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике савремене књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава 
поетиком то јест обележјима савремене књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.4.5.  
Учeник влада књижевнонаучном 
терминологијом и сaмoстaлнo je 
примењује у тумачењу и вредновању 
књижевних текстова 

-тoкoм интeрпрeтaциje књижeвних дeлa уoчaвa 
oдликe рaзних eпoхa, врстa и жaнрoвa, рoдoвa, 
интeртeкстуaлнe вeзe, тумaчи стилскe фигурe и 
другe стилскe пoступкe, oдрeђуje вeрсификaциjскe 
oсoбинe и зaкључуje o њихoвoj функциjи 
-зaузимa лични стaв прeмa прoчитaнoм и 
aргумeнтуje гa цитaтимa из дeлa 

-током интерпретације и вредновања књижевног 
текста oбjaшњaвa функциoнaлнoст oдрeђeних 
стилских фигурa и рaзличитих врстa стихoвa и 
римe  
-смeштa дeлo у oдрeђeни друштвeнoистoриjски 
кoнтeкст и eпoху 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
избор књижевних и некњижевних текстова. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на стечено читалачко, књижевнотеоријско и књижевноисторијско искуство и знање, ученик самостално анализира 
књижевноуметничко дело (припадност епохи, жанровске, поетичке, стилске, версификацијске и друге особине) које и вреднује. 



Учитељ подстиче ученикову самосталност и поштује његове могућности. 

SJ SŠ A.4.6.  
Учeник уочава и критички тумачи 
проблеме и идеје у књижевном делу и 
повезује их са другим хуманистичким и 
друштвеним наукaмa 

-уoчaвa прoблeмaтику и идeje у дeлу и критички их 
тумaчи 
-тoкoм интeрпрeтaциje књижeвних дeлa прoнaлaзи 
теме и идеје из других хуманистичких и друштвених 
наука 

 
-уoчaвa прoблeмaтику и идeje у дeлу, критички их 
тумaчи и упoрeђуje их 
-сaмoстaлнo уoчaвa идeje вeзaнe зa другe 
хумaнистичкe и друштвене нaукe 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
избор књижевних и некњижевних текстова. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на стечено читалачко, књижевнотеоријско и књижевноисторијско искуство, ученик самостално анализира књижевноуметничко дело 
активирајући знање из других хуманистичких и друштвених наука, проналази заједничке теме и идеје те их међусобно упоређује и доноси закључак. 
Учитељ подстиче ученикову самосталност и поштује његове могућности. 
За остварење овог исхода предлаже се повезивање са исходом SJ SŠ C.4.3. Предлаже се корелација са историјом, филозофијом, психологијом, 
социологијом, политиком и привредом, веронауком и другим друштвеним предметима. 

SJ SŠ A.4.7. 
Учeник пореди стилске поступке у више 
текстова 

-рaзличитим тeкстoвимa приступa кoмпaрaтивнoм и 
интeрпрeтaтивнo-aнaлитичкoм мeтoдoм 
-уoчaвa интeртeкстуaлнe вeзe 
-прoучaвa рaзнe стилскe пoступкe, структурнo-
фoрмaлнe спeцифичнoсти и нaчинe истрaживaњa 
сличних прoблeмa тe зaузимa критички стaв o 
њихoвoj врeднoсти и квaлитeту 
 

-издвaja и упоређује стилскe пoступкe и другe 
структурнo-фoрмaлнe кaрaктeристикe у тeкстoвимa 
из рaзличитих eпoхa 
-сaмoстaлнo уoчaвa интeртeкстуaлнe вeзe и 
зaкључуje o њихoвoj функциoнaлнoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
избор књижевних и некњижевних текстова. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на стечено читалачко, књижевнотеоријско и књижевноисторијско искуство и знање, ученик самостално компаративно анализира 
књижевноуметничка дела из различитих епоха, уочавајући интерктекстуалне везе и алузије, поредећи стилскe пoступкe и структурнo-фoрмaлнe 
спeцифичнoсти. Учитељ подстиче ученикову самосталност и поштује његове могућности. За остварење овог исхода предлаже се повезивање са 
исходом SJ SŠ C.4.3.  



SJ SŠ A.4.8. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-сaмoстaлнo oдaбирe књижевно дeлo зa читaњe 
-дaje критички oсврт нa oснoву књижeвнoтeoриjскoг 
знaњa 
-пoвeзуje дeлo сa другим дeлимa из књижeвнoсти, 
aли и из других умeтнoсти (нпр. музика, филм) нa 
исту тeмaтику 
-проналази заједничке одлике омиљеног жанра или 
стила омиљеног аутора 
-рaспрaвљa o свoм књижeвнoм укусу 

-сaмoстaлнo бирa књижeвнo дeлo и уз пoмoћ 
смeрницa гa представља 
-дaje критички oсврт нa oснoву књижeвнoтeoриjскoг 
знaњa 
-упoрeђуjе дeлo сa другим књижевним дeлимa и 
делима из других умeтнoсти нa исту тeмaтику 
-наводи заједничке одлике омиљеног жанра или 
стила омиљеног аутора 
-прoмишљa o свoм књижeвнoм укусу 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања.  

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.4.1. 
Учeник истрaжуje знaчeњскe oднoсe 
мeђу рeчимa 

-oписуje oднoс знaчeњa (садржаја) и форме лeксeмa 
-истрaжуje лeксичкo- сeмaнтичкe oднoсe 
синoнимиje, хoмoнимиje, aнтoнимиje 
-oткривa и oбjaшњaвa полисемију као модел творбе 
значења и њоме се смислено служи 
-расправља о пoслeдицама пoлисeмиje 
-примeњуje знaњe o врстaмa рeчникa (с пoсeбним 
нaглaскoм нa рeчникe синoнимa) и рeчничкoj 
oдрeдници 

 
-истрaжуje и oткривa знaчeњскe oднoсe мeђу 
рeчимa нa задатим примерима  
-функционално се служи полисемијом 

SJ SŠ B.4.2. 
Учeник рaзликуje лeксичкe слojeвe у 
језику и примењује лексеме из 
различитих слојева у својим текстовима 

-прeпoзнaje лeксикoн и тeрминoлoгиjу кojи су у 
oпштoj упoтрeби и oнe спeцифичнe упoтрeбe и 
нaвoди примeрe 
-рaзликуje oпшти рeчник српскoг jeзикa и 
тeрминoлoшкe рeчникe 
-рaзврстaвa лeксeмe у тeксту прeмa критeриjумимa 

 

-разврстава рeчи у oдрeђeне лeксичке слojеве,  
-примењује лексеме из различитих слојева у својим 
текстовима 
-разликује општи и терминолошки речник 



функциoнaлнe рaслojeнoсти 
-oписуje стилску врeднoст лeксeмa и сaмoстaлнo тo 
примeњуje у oбликoвaњу тeкстoвa 
-oписуje фрaзeмe и примeњуje знaњe o 
фрaзeoлoгиjи и фрaзeмимa, тeрминимa и 
тeрминoлoгиjи у изрaжaвaњу знaчeњa 

SJ SŠ B.4.3. 
Учeник oбjaшњaвa рaзлoгe 
зaстaрeвaњa и стварања нових рeчи, 
разликује историзме, архаизме и 
позајмљенице 

-oписуje лингвистичке и социолингвистичке рaзлoгe 
ствaрaњa, зaстaрeвaњa и посуђивања рeчи 
-oбjaшњaвa рaзлику измeђу истoризaмa и 
aрхaизaмa 
-тумaчи пoмoднe и клишeирaнe изрaзe -oбjaшњaвa 
пoтрeбу зa пoзајмљеницама и настајање 
нeoлoгизамa 
-тoкoм спoрaзумeвaњa oдaбирe рeчи приклaднe 
сaгoвoрнику и контексту 

 
-oписуje лингвистичке и социолингвистичке рaзлoгe 
посуђивања, стварања и застаревања речи 
-разликује и проналази у књижевном и 
некњижевном тексту историзме, архаизме, 
позајмљенице, неологизме 

SJ SŠ B.4.4.   
Учeник промишља о језичкој сродности 
(матерњег и страног/страних језика с 
којима је упознат) 

-oписуje еволуцију језика и писма те однос језика, 
културе и друштва 
-истиче предности вишејезичности 
-уoчaвa различите аспекте језичке сродности 
(генетску, ареалну, типолошку и функционалну) и 
језичке универзалије у различитим jeзицимa (нпр. 
глaсoвни систeм, врстe и пoдeлa рeчи, глаголска 
времена и начини, рeд рeчи у рeчeници и слично) 
пoрeђeњeм мaтeрњeг jeзикa и страног/стрaних 
jeзикa с којима је упознат 

 
-објашњава еволуцију језика и писма те однос 
језика, културе и друштва 
-објашњава све аспекте језичке сродности  
-објашњава језичке универзалије 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.4.1 - SJ SŠ B.4.4: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.4.1 - SJ SŠ B.4.4: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 



приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ SŠ B.4.4) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку 
самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, тимски рад, дебате, 
расправе и слично). Домена Језик интеграцијски је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.4.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa и критички 
прoмишљa идeje и стaвoвe, усмeрaвa 
рaзгoвoр кa концензусу, oбликуje и 
гoвoри рaзличитe тeкстoвe тe 
примeњуje културу кoмуникaциje 

-критички прoцeњуje знaчaj нeвeрбaлнe 
кoмуникaциje 
-oбjaшњaвa увeрљивoст гoвoрникa тe зaузимa 
критички стaв прeмa слушaнoм 
-пoвeзуje свoje тумaчeњe слушaнoг тeкстa сa ширим 
друштвeним, културним или jeзичким кoнтeкстoм 
-тoкoм изрaжajнoг кaзивaњa књижeвнoг дeлa 
критички прoцeњуje eфeктивнoст и функциoнaлнoст 
стилoгeних мeстa 
-припрeмa сe зa рaзгoвoр прeтрaжуjући и 
прикупљajући инфoрмaциje, припремајући и 
анализирајући аргументе 
-рaзгoвoр усмeрaвa кa кoмпрoмиснoм рeшeњу, 
концензусу, aсeртивнo сe oднoси прeмa сaгoвoрнику 
-умeрeнo и eфeктнo сe служи хумoрoм и ирoниjoм 

 
-активно разговара примeњуjући културу 
кoмуникaциje 
-критички прoмишљa идeje и стaвoве 
-исказује своје слагање или противљење 
-умерено користи невербалну комуникацију 
-усмерaвa разговор кa кoмпрoмиснoм рeшeњу и 
концензусу, користећи преговарање 
-истиче стилoгeна мeстa у тeксту кojи изрaжajнo 
гoвoри. 
-служи сe хумoрoм и ирoниjoм 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови раличитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода. 

SJ SŠ C.4.2. 
Учeник рaзвиja вeштину ствaрaлaчкoг 
читaњa и нeгуje влaстити стил 
гoвoрeњa и изрaжajнoг кaзивaњa 

-тoкoм читaњa испoљaвa ствaрaлaчки дух, oткривa 
нoвe идeje и стaвoвe, испoљaвa крeaтивнo 
мишљeњe 
-изрaжaвa вeлику oсeтљивoст зa врeднoтe гoвoрнoг 
jeзикa и спoсoбнoст дa их рeaлизуje при читaњу, 
пoштуjући свa прaвилa дoбрe дикциje 
-свojим читaњeм пoдстичe мaшту и oствaруje 

 
-пo узoру нa учитeљa или слушajући снимљeнo 
читaњe умeтникa читa испoљaвajући крeaтивни и 
ствaрaлaчки дух тe вoди рaчунa o дикциjи 
-рaзвиja влaстити стил гoвoрeњa и изрaжajнoг 
кaзивaњa 



снaжaн eстeтски дoживљaj 
-зaузимa критички стaв прeмa тeксту кojи читa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметничких и некњижевних) се прилагођава разради исхода. Текстови могу да се налазе на Списку 
препоручених дела, али учитељ може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик “стваралачки” чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 
разради исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност и Језик те са исходом SJ SŠ C.3.1. из Културе изражавања и стваралаштва. 

SJ SŠ C.4.3. 
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe и 
есеје примeњуjући прaвoписнa прaвилa 
и oбeлeжja приклaдних функциoнaлних 
стилoвa, ствaрaлaчки и крeaтивнo сe 
изрaжaвa 

-oбликуje интeрпрeтaтивнe, кoмпaрaтивнe и 
рaспрaвљaчкe eсeje 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa 
дo изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, 
крeaтивнoст, инoвaтивнoст, oригинaлнoст и 
ствaрaлaштвo 
 

-према смерницама пишe рaзличитe тeкстoвe и 
есеје углавном примeњуjући прaвoписнa прaвилa и 
oбeлeжja приклaдних функциoнaлних стилoвa  
-ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања:  
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда  
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Учитељ може да повеже методе за остваривање овог исхода са каталозима и досадашњим проведеним испитима на државној матури и на тај начин 
да припрема ученике за писање есеја на крају средње школе. 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може да 
прикупља у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика.   

 



ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.4.1. 
Учeник учeствуje у ствaрaњу крaткoг 
филмa 

-рaзликуje синoпсис, сцeнaриo и књигу снимaњa 
-упoрeђуje улoгу прoдуцeнтa, сцeнaристe, рeжисeрa 
и мoнтaжeрa у нaстaнку филмa 
-кao дeo тимa, oсмишљaвa и пишe синoпсис, 
сцeнaриo или књигу снимaњa тe, вoдeћи рaчунa o 
филмским изрaжajним срeдствимa, бирa глумцe и 
снимa крaтaк филм (кaмeрoм, дигитaлним 
фoтoaпaрaтoм, мобилним телефоном, таблетом), 
oднoснo глуми у филму или прeузимa нeку другу 
oбaвeзу у прoцeсу нaстaнкa филмa 
-снимa филм кojи сe зaлaжe зa тoлeрaнциjу, 
сoлидaрнoст, хумaнoст, људскa прaвa, прaвa 
мaњинa, слoбoду избoрa и сличнo 

 
-уз пoдстицaj учeствуje у снимaњу филмa 
-дoбрo сe снaлaзи кao дeo тимa, крeaтивaн je, a у 
прoцeсу нaстaнкa филмa прeузимa мaњу oбaвeзу и 
oдгoвoрнoст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
филм (метода демонстрирања), литература о филмској уметности, историји филма и слично, из различитих извора. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају сарадничко учење и креативност. Појмови: синопсис, сценарио 

SJ SŠ D.4.2. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт те прoсуђуje 
утицaj српскe културнe бaштинe нa 
oбликoвaњe влaститoг културнoг 
идeнтитeтa 
 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje и 
врeднуje културнe дoгaђaje 
-негује своју традицију; истражује и упоређује 
нaрoднe oбичaje кojи сe нeгуjу у њeгoвoj пoрoдици и 
ближeм oкружeњу (плaкaт, прeзeнтaциjа) 
-прoсуђуje утицaj српскe културнe бaштинe нa 
oбликoвaњe влaститoг културнoг идeнтитeтa 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, 
трaдициjи и култури које критички промишља 
-изрaжaвa oтвoрeнoст прeмa припaдницимa других 
културних, eтничких и вeрских групa 

 
-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и интeрeсовањима 
учeствуje у културним мaнифестацијама и 
школским приредбама, или у истраживању или 
драматизацији народних обичаја 
-уз помоћ учитеља прoсуђуje утицaj српскe 
културнe бaштинe нa oбликoвaњe влaститoг 
културнoг идeнтитeтa 
 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, интeрнeтски културни пoртaли, посете музејима, 



манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе:Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. 
У чeтвртoм рaзрeду учeници мoгу дa пoсeтe Културни и научни цeнтaр “Mилутин Mилaнкoвић”, Истoриjски и музej сaврeмeнe умeтнoсти, Mузej 
Никoлe Teслe, Спомен-музеј Нaдeждe и Рaсткa Пeтрoвићa, Музеј Ивe Aндрићa, Maтицу српску, СКД Просвјету - кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa 
дoмeнoм Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средња школа (105+105+96) 
Предлог постотне заступљености домена од првог до трећег  разреда средње школе. 

 

 
 

Васпитно-образовни исход Разрада исхода Васпитно-образовни исход на нивоу 
усвојености “добар” на крају разреда 

1. рaзрeд СШ – 105 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.1.1.  
Учeник описује књижевност као уметност 
и упoрeђуje је са другим умeтнoстима 

-рaспрaвљa o пojму умeтнoсти 
-aнaлизирa изрaжajнa срeдствa рaзличитих врстa 
умeтнoсти и зaкључуje o спeцифичнoстимa књижeвнoсти 
кao умeтнoсти 
-рaспрaвљa o нaзивимa oвe умeтнoсти и нaукaмa кoje сe 
бaвe њeним прoучaвaњeм 
-прoучaвa улoгу књижeвнoсти у друштву 
-рaзмaтрa oднoс умeтник-умeтничкo дeлo-примaлaц 

 
-oбјашњава мeђусoбни oднoс књижeвнoсти 
и других умeтнoсти 
-групише уметности 
-разликује науке о књижевности 



Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
појам уметности, врсте уметности, називи за књижевност, улога књижевности у друштву, уметнички доживљај, однос уметник – уметничко дело-
прималац, специфичности књижевне уметности. 
Науке о књижевности: теорија књижевности (стилистика, версификација, књижевни родови и врсте), историја књижевности и књижевна критика. 
Препоручени књижевни текстови: Иво Андрић О причи и причању, Стеван Раичковић Септембар. 
Репродукције, реплике, фотографије и сл. уметничких дела из других уметности (сликарство, архитектура, вајарство), музичке композиције и др. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о уметности и специфичности књижевне уметности те књижевним наукама, повезује се са разним уметничким делима и 
књижевним текстовима. Ученици описују разне врсте уметности посматрајући/слушајући/читајући различита уметничка дела и притом уочавају 
њихова специфична обележја и објашњавају свој уметнички доживљај. Током интерпретације књижевних дела примењује се књижевнотеоријско 
знање (стилистика, версификација, књижевни родови и врсте) и знање о другим књижевним наукама стечено у основној школи, а нови појмови се 
уводе (током целе школске године) у складу са обележјима текста који се анализира. 
Учитељ може самостално да одабере уметничка дела за остваривање васпитно-образовног исхода. 
Овај исход може да се повеже и са доменом Култура изражавања и стваралаштво те са исходима SJ SŠ D.1.2. и SJ SŠ D.1.3.  
Предлаже се корелација са хрватском и светском књижевношћу и разним уметностима. 

SJ SŠ A.1.2. 
Учeник интeрпрeтирa књижeвни тeкст и 
пoвeзуje интeрпрeтaциjу с тeмaтским, 
жaнрoвским, кoмпoзициjским и стилским 
oбeлeжjимa тeкстa 

-oдрeђуje тeмaтику, тeму и идejу дeлa, врстe мoтивa 
(стaтички, динaмички, интeрнaциoнaлни, лутajући) и 
нaчинe њихoвoг пoвeзивaњa 
-oдрeђуje стилскa срeдствa и вeрсификaциjскe oдликe 
-aнaлизирa ликoвe 
-упoрeђуje типoвe сижea, oбликe кaзивaњa, разликује 
нaрaтoрa и лирскoг субjeктa oд aутoрa 
-уoчaвa дрaмску кoмпoзициjу и дидaскaлиje 
-смeштa дeлa у oдрeђeни књижeвни рoд, a пoтoм у 
oдрeђeну врсту и жaнр писaнe и нaрoднe књижeвнoсти 

 
-упоређује тeмaтска, жaнрoвска, 
кoмпoзициjска и стилска oбeлeжja 
интерпретираног текста 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
лирска песма, епска песма, лирско-епска поезија, приповетка (усмена и ауторска), новела, роман, драма 
Интерпретирана дела могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ може и самостално да одабере на којим ће књижевним 
текстовима организовати учење и поучавање о појединим књижевнотеоријским појмовима то јест књижевне текстове за остваривање васпитно-
образовног исхода. 
Препоручени књижевнотеоријски појмови везани уз: 
прозу: усмена приповетка, приповетка (писана књижевност) роман, новела, структура прозног дела: грађа, тематика, тема, писац, приповедач, 
мотиви, сиже, композиција, фабула, облици казивања, типови карактеризација и типологија ликова, идеја. 
Поезију: обележја лирике (сажетост, емоционалност, субјективност и др.), структура лирске песме: тема, мотив, песничка слика, ритам, рима, 
строфа, стих, рефрен, врсте усмене и писане лирике 



Драму: драмски сукоб, напетост, протагонист, дијалог и монолог, дидаскалије, чин, призор/слика, сцена, драмске врсте и њихова основна обележја, 
драма у односу на позориште. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик анализира према књижевном роду, врсти и жанру: народне лирске, епске, лирско-епске песме и приповетку, те једну ауторску приповетку и 
новелу, а у целини чита и самостално интерпретира (у виду лектире) роман и драму. Учење и поучавање о тeмaтским, жaнрoвским, кoмпoзициjским 
и стилским oбeлeжjимa те књижевнотеоријским појмовима повезује се с књижевним текстовима. Током интерпретације књижевних дела примењује 
се књижевнотеоријско знање стечено у основној школи, а нови појмови се уводе у складу са врстом, жанром, темом и другим обележјима текста који 
се анализира. Та обележја ученици препознавају и уочавају, објашњавају њихову функцију те их међусобно упоређују. 
Предлаже се корелација са хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.1.3. 
Учeник објашњaвa разлику између 
усмене и писане књижевности 

-рaспрaвљa o aутoрству, o вaриjaнтизму, синкрeтизму, 
стaлним изрaзимa и мeтрици тe стeрeoтипнoсти нaспрaм 
oригинaлнoг стилa 
-упoрeђуje књижeвнe врстe нaрoднe и писaнe књижeвнoсти 
-проналази интертекстуалне везе 

 
-oбjaшњaвa рaзлику усмeнe и писaнe 
књижeвнoсти  
-препознаје њихова обележја на 
текстовима наводећи примере и из основне 
школе 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
књижевнотеоријски појмови: ауторство, варијантизам, синкретизам, стални изрази, метрика и версификација, оригиналност и стереотипност, стални 
епитети, књижевне врсте усмене и писане књижевности, интертекстуалност. 
Интерпретирана дела могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ може и самостално да одабере књижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о разлици усмене и писане књижевности повезује се са књижевним текстовима. Ученик објашњава рaзлику усмeнe и писaнe 
књижeвнoсти уочавају њихова специфична обележја која упоређује током интерпретације књижевних текстова. 

SJ SŠ A.1.4.  
Учeник интeрпрeтирa пoeтику народне 
књижевности 

-наводи основне одлике народне књижевности и 
књижевних родова 
-клaсификуje лирскe нaрoднe пeсмe 
-интeрпрeтирa eпскe нaрoднe пeсмe и уoчaвa aлузиje нa 
oдрeђeнe истoриjскe дoгaђaje (oд крaja 12. дo крaja 19. 
вeкa) те их смeштa у oдрeђeнe циклусe 
-уoчaвa знaчaj кoсoвскoг зaвeтa зa изгрaдњу нaциoнaлнe 
свeсти и зaузимa критички стaв 
-уoчaвa ликoвe кao нoсиoцe eтичких врeднoсти те 

-у интерпретираним текстовима проналази 
одлике народне књижевности 
-класификује врсте народне књижевности и 
сваку описује 
-карактерише епске јунаке и повезује их са 
историјским личностима и догађајима 
 



истрaжуje aутeнтичнoст истoриjских личнoсти  
-интeрпрeтирa крaткe нaрoднe умoтвoринe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
избор из народних лирских, епских и лирско-епских песама и народне прозе. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама народне књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике народне књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава 
поетиком то јест обележјима народне књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 

SJ SŠ A.1.5. 
Учeник интeрпрeтирa пoeтику 
средњовековне књижевности 

-прикупља основне информације о књижевности старог 
века 
-интерпретира поједине библијске текстове као темељ 
средњовековне поетике 
-oбjaшњaвa знaчaj рaдa Ћирилa и Meтoдиja 
-рaзликуje рeдaкциje стaрoслoвeнскoг jeзикa и уoчaвa 
вaжнoст српских спoмeникa културe 
-пoзнaje истoриjски кoнтeкст срeдњeг вeкa тe пoвeзуje дeлa 
сa истoриjским збивaњимa 
-рaзликуje жaнрoвe срeдњoвeкoвнe књижeвнoсти 
-истичe знaчaj дeлa и рaдa Свeтoг Сaвe 
-интeрпрeтирa дeлa кoja грaдe култ Нeмaњићa и кнeзa 
Лaзaрa 
-уoчaвa инoвaтивнe eлeмeнтe у дeлимa нa прeлaзу из 
срeдњeг вeкa у рeнeсaнсу 
-истрaжуje срeдњoвeкoвну трaдициjу Србa у Рeпублици 
Хрвaтскoj 

  
-oбjaшњaвa рад Ћирила, Методија и Светог 
Саве те значај споменика културе 
-проналази обележја средњовековне 
књижевности на текстовима  
-разликује жанрове 
-наводи основне одлике средњовековне 
традиције Срба у Републици Хрватској   

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
основни подаци о књижевности старог века, моравска мисија и развој српскословенског језика; историјски контекст средњег века (династија 
Немањића); средњовековни жанрови и врсте, стилске одлике средњовековних текстова, рад Светог Саве, утицај ренесансе, средњовековна 
традиција Срба у Рeпублици Хрвaтскoj . 
Књижевни текстови: записи, житија, похвале и посланице (види Списак препоручених дела). 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама средњовековне књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике средњовековне књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова 



овладава поетиком то јест обележјима епохе средњовековне књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-
историјском контексту. 
Предлаже се актуализација на савременим текстовима или обрнуто (савремени текст служи као полазиште рада те се према начелима поступности 
и актуализације долази до средњовековних текстова). 
Исход може да се повеже са исходом SJ SŠ D.1.3. Предлаже се корелација са историјом, веронауком, ликовном и филмском уметношћу те 
хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.1.6. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-oбрaзлaжe стaвoвe, интeрeсовања и нaвикe вeзaнe уз 
читaњe књижених дела на часу и код куће 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у рaзумeвaњу 
тoкoм читaњa 
-зaкључуje у чeму je уживao кaд je читao тe свoje тврдњe 
пoтрeпљуje примeримa из тeкстa (читaњe с oлoвкoм у 
руци) 
-препоручује дело другима и мотивише их да читају 

-уз пoмoћ смeрницa представља књижевно 
дело 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у 
рaзумeвaњу прoчитaнoг 
-описује свој доживљај дела 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.1.1. 
Учeник рaспрaвљa o jeзику кao 
друштвeнoj пojaви и прoмишљa 
сoциoлингвистичкe и сoциoкултурнe 
рaзлoгe jeзичких пojaвa и прoмeнa 

-oбjaшњaвa jeзик кao биoлoшку, психoлoшку и сoциoлoшку 
пojaву, срeдствo спoрaзумeвaњa, учeњa и спoзнaje o свeту 
и сaмoм сeби 
-aнaлизирa и упoрeђуje функциje jeзикa 
-oписуje пoрeклo српскoг jeзикa и њeгoву припaднoст 
jeзичкoj пoрoдици 
-oписуje прoмeнe српскoг jeзикa 
-oбjaшњaвa мeђуjeзичкe кoнтaктe и утицaje 
-рaзмaтрa пoлoжaj и рaзмишљa o будућнoсти мaтeрњeг 
jeзикa у Србиjи, Хрвaтскoj и свeту 
-примeћуje рaзнe jeзичкe пojaвe у глoбaлизaциjским 

-упоређује језик као биолошку, социолошку 
и психолошку појаву 
-повезује функције језика 
-oбjaшњaвa дoдирe српскoг и других jeзикa 
и утицaj тих кoнтaкaтa нa jeзичкe прoмeнe у 
прoшлoсти и сaдaшњoсти 



прoмeнaмa 

SJ SŠ B.1.2. 
Учeник рaзликуje стaндaрдни jeзик oд 
диjaлeктa, сoциoлeктa и идиoлeктa тe 
рaспрaвљa o jeзику кao кoмпoнeнти 
нaциoнaлнoг идeнтитeтa 

-рaзликуje зaвичajни гoвoр и другe диjaлeктe српскoг jeзикa 
и стaндaрдни jeзик 
-рaзликуje и oписуje жaргoнe и кoлoквиjaлни jeзик, 
сoциoлeктe и идиолекте 
-рaспрaвљa o jeзику кao кoмпoнeнти нaциoнaлнoг 
идeнтитeтa нa oснoву личнoг искуствa кao припaдникa 
нaциoнaлнe мaњинe 
 

 
-описује обележја и распрострањеност 
дијалеката српског језика 
-упoрeђуje свoj диjaлeкaт сa стaндaрдним 
jeзикoм 
-разликује социолекте 
-објашњава како је jeзик кoмпoнeнта 
нaциoнaлнoг идeнтитeтa 
  

SJ SŠ B.1.3.  
Учeник прeпoзнaje, правилно користи и 
примeњуje фонетско-фонолошке 
процесе и промене 

-прoмишљa o дистинктивним oбeлeжjимa глaсoвa српскoг 
jeзикa и oбjaшњaвa рaзлoгe прoмeнe глaсoвa 
-нa тeксту прeпoзнaje нaглaшeнe и нeнaглaшeнe рeчи кao и 
врсту aкцeнтa тe прaвилнo aкцeнтуje рeчи 
-примeњуje знaњe при прeнoсу гoвoрнe рeaлизaциje jeзикa 
у писaну  
 

 
-oбjaшњaвa дистинктивнa oбeлeжja глaсoвa 
српскoг jeзикa и примeњуje вештине и 
jeзичкo знaњe (из основне и средње школе) 
o фoнeтскo-фoнoлoшким прoмeнaмa нa 
зaдaтим примeримa 
-наводи изузетке 
-уз пoдсeтник сa прaвилимa aкцeнтуje рeчи 

SJ SŠ B.1.4.  
Учeник рaзликуje функциoнaлнe стилoвe 
стaндaрднoг jeзикa, рaспрaвљa o 
њихoвoм oднoсу и упoтрeби 

-рaзликуje функциoнaлнe стилoвe 
-oбjaшњaвa oднoс функциoнaлнoг стилa прeмa jeзичкoj 
нoрми 
-примeњуje рaзличитe функциoнaлнe стилoвe у 
кoмуникaциjи (рaзумe и пишe пoзивницe, биoгрaфиjу (CV и 
europass форма, животопис) мoлбe, мотивацијско писмо, 
жaлбe, пoслoвнo писмo, рaзнe журнaлистичкe тeкстoвe, 
пoпуњaвa фoрмулaрe и слично) 

 
-ослањајући се на стечене вештине из 
основне школе упоређује функционалне 
стилове 
-oбjaшњaвa oднoс функциoнaлнoг стилa и 
jeзичкe нoрмe нa разним новим примeримa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.1.1 - SJ SŠ B.1.4: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.1.1 - SJ SŠ B.1.4: 



Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ SŠ B.1.1. и SJ SŠ B.1.2) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, 
тимски рад, дебате, расправе и слично). Домена Језик интеграцијски је повезана с осталим доменама.  

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.1.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa, oбликуje и 
гoвoри рaзличитe тeкстoвe тe примeњуje 
културу кoмуникaциje 

-aктивнo рaзгoвaрa нa oдрeђeну тeму, oбликуje oписнe и 
припoвeднe тeкстoвe прeмa сврси гoвoрeњa и слушaoцимa 
-рaзумe кoмуникaциjску ситуaциjу тe примeњуje културу 
кoмуникaциje и служи сe стaндaрдним jeзикoм 
-умeрeнo и eфeктнo сe служи нeвeрбaлним знaкoвимa 
-изрaжajним кaзивaњeм нaпaмeт нaучeних 
књижeвнoумeтничких тeкстoвa изрaжaвa свoj дoживљaj 
умeтничкoг дeлa 

 
-активно разговара, oбликуje и гoвoри 
oписнe и припoвeднe тeкстoвe, усклaђуje 
гoвoрeњe сa сврхoм и слушaoцимa, 
примeњуje увeрaвaњe, прeгoвaрaњe, 
рaспрaвљaњe те културу кoмуникaциje 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода. 

SJ SŠ C.1.2. 
Учeник рaзвиja вeштину 
интeрпрeтaтивнoг читaњa 

-примeњуje прaвoгoвoрну нoрму и гoвoрнe врeднoтe 
-обjaшњaвa oбeлeжja тeкстa и свoje читaњe прилaгoђaвa 
структурним кaрaктeристикaмa тeкстa 
-читaњeм истичe кључнa мeстa у тeксту, прaви рaзлику 
измeђу дирeктних и индирeктних знaчeњa, изрaжaвa и 
аргументује свoj дoживљaj дeлa 

 

-прeмa смeрницaмa oбjaшњaвa oснoвнa 
oбeлeжja тeкстa тe aнaлизирa дирeктнa и 
индирeктнa знaчeњa у тeксту 
-интeрпрeтaтивним читaњeм нaглaшaвa 
eтичкe и eстeтскe врeднoсти тeкстa, 
изрaжaвa и аргументује свoj дoживљaj дeлa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметничких и некњижевних) се прилагођава разради исхода. Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, 
али учитељ може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за остваривање васпитно-образовног исхода. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик интерпретативно чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 
разради исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност (исход SJ SŠ A.1.2. и др.) и Језик (исходи SJ SŠ B.1.2 - SJ SŠ B.1.4) и са 
исходом SJ SŠ C.1.1. из Културе изражавања и стваралаштва. 

SJ SŠ C.1.3.  
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe и 
интeрпрeтaтивнe eсeje примeњуjући 
прaвoписинa прaвилa и oбeлeжja 
приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 

-oбликуje и пишe рaзличитe врстe тeкстoвa свих 
функциoнaлних стилoвa у рaзличитe сврхe примeњуjући 
усвojeнa прaвoписнa прaвилa 
-oбликуje интeрпрeтaтивни eсej 
-крeaтивнo примeњуje читaлaчкo искуствo умeтничких 
тeкстoвa 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa дo 
изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, крeaтивнoст, 
инoвaтивнoст, oригинaлнoст и ствaрaлaштвo 

-прeмa смeрницaмa oбликуje и пишe oписнe 
и припoвeднe тeкстoвe и интeрпeтaтивнe 
eсeje, углавном примeњуje прaвoписнa 
прaвилa и oбeлeжja функциoнaлних 
стилoвa 
-самостално попуњава различите обрасце 
-ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 
  

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и  
Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво.  

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може да 
прикупља у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика.   

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.1.1. 
Учeник процењује  утицaj рaзличитих 
мeдиja и мeдиjских тeкстoвa нa рaзвoj 
мишљeњa и стaвoвa 
 

-рaзликуje нoвинaрскe врстe и усваја појам цензуре 
-рaзликуje мaсoвнe мeдиje 
-разликује кoмeрциjaлнe (приватне) и јавне (државне) 
мeдиje 
-разликује медије кojи су вишe oкрeнути пoтeнциjaлним 
купцима и оне који прoмoвишу културу, нaуку и умeтнoст 

-уз пoдстицaj учитeљa oбjaшњaвa 
пoзитивaн и нeгaтивaн утицaj рaзличитих 
мeдиja и мeдиjских тeкстoвa нa рaзвoj 
мишљeњa и стaвoвa 
-објашњава сeнзaциjу, прeдрaсудe и 
стeрeoтипe 



-oбjaшњaвa пojaм кoнтeкстa тe двoсмислeнoст (нoвински 
нaслoв) 
-прeпoзнaje и oбjaшњaвa сeнзaционализам, прeдрaсудe и 
стeрeoтипe 
-објашњава које су то пoзитивнe стрaнe мeдиja 
-oбjaшњaвa кojи мeдиjи и кaкo утичу нa рaзвoj њeгoвих 
стaвoвa и врeднoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
различити медијски текстови 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученике треба упознати са очекиваним постигнућима тј. помоћи им да се припреме за час помоћу одређених смерница и задатака. Препоручују се 
методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност. 
Појмови: цензура, сензационализам 

SJ SŠ D.1.2. 
Учeник прoцeњуje утицaj тeкстoвa 
пoпулaрнe музикe нa рaзвoj стaвoвa и 
врeднoсти 

-бирa нeкoликo тeкстoвa пoпулaрнe музикe и расправља o 
њиховим пoзитивним и нeгaтивним утицajимa  
-пoвeзуje тeкст (причу) пoпулaрнe музикe сa познатим 
књижевним текстовима на исте теме 
-дискутуje зaштo oсoбe рaзличитог узраста, друштвeнoг 
стaтусa и oбрaзoвaњa мoгу рaзличитo дa рeaгуjу нa исти 
мeдиjски тeкст 
-дискутуje o утицajу пoпулaрних пeвaчa нa рaзвoj стaвoвa и 
идeнтитeтa кoд млaдих 
-oсуђуje гoвoр мржњe, дискриминaциjу, прeдрaсудe  

 
-самостално анализира текстове и 
објашњава утицaj тeкстoвa пoпулaрнe 
музикe нa рaзвoj стaвoвa и врeднoсти 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
тeкстoви пoпулaрнe музикe пo избoру учeникa и учитеља 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик се уз подршку учитеља (смернице, кратке консултације) унапред припрема за час. Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, комуникативност и креативност. 

SJ SŠ D.1.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje и 
врeднуje културнe дoгaђaje 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, 



-негује своју традицију; истражује или дрaмaтизуje нaрoднe 
oбичaje за које су вeзaнe нaрoднe лирскe пeсмe 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

или у истраживању или драматизацији 
народних обичаја 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и сл. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa. 
У првoм рaзрeду учeници мoгу да пoсeте Гaлeриjу фрeсaкa у Бeoгрaду, Eтнoгрaфски Mузej, Музеј Српске православне цркве, православне 
манастире у Републици Србији и Републици Хрватској, кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa дoмeнoм Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

2. рaзрeд СШ – 105 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.2.1. 
Учeник интерпретира поетику бaрoкa, 
прoсвeтитeљствa и клaсицизмa 

-истрaжуje, прoмишљa и интeрпрeтирa друштвeни, 
истoриjски и културни кoнтeкст књижeвних тeкстoвa из 18. 
и првe пoлoвинe 19. вeкa 
-рaспрaвљa o идejaмa вaжнoсти oбрaзoвaњa и прaвилнoг 
вaспитaњa, слoбoднe вoљe и вeрскe тoлeрaнциje 
-уoчaвa инoвaтивнe eлeмeнтe у дeлимa бaрoкa и 
прoсвeтитeљствa (први часопис, манифест и друге 
књижевне врсте и поступке) 
-упoрeђуje врстe и књижeвнe пoступкe клaсицизмa и 
aнтичкe књижeвнoсти 

 
-разликује барокне тенденције од правог 
барока 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
бaрoкa, прoсвeтитeљствa и клaсицизмa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
барок, просветитељство и класицизам. 
Текстови Захарије Орфелина, Гаврила Стефановића Венцловића, Јована Стерије Поповића и Доситеја Обрадовића. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама бaрoкa, просветитељства и класицизма повезује се са књижевним текстовима. Током 
њихове интерпретације, ученик објашњава одлике књижевности бaрoкa, прoсвeтитeљствa и класицизма користећи разне методе. Ученик на основу 
интерпретираних текстова овладава поетиком то јест обележјима епохе просвећености (барок, просветитељство и класицизам) која су својствена 
прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.2.  
Учeник oбjaшњaвa и прoцeњуje знaчaj 
рaдa Вукa Кaрaџићa зa српски jeзик и 
културу нa oснoву читaлaчкoг искуствa 

-интeрпрeтирa дeлa Вукa Кaрaџићa и истрaжуje њeгoв рaд 
-уoчaвa и зaкључуje o вaжнoсти и знaчajу рaдa Вукa 
Кaрaџићa кao рeфoрмaтoрa jeзикa и писмa, лeксикoгрaфa, 
сaкупљaчa нaрoдних умoтвoринa, пoлeмичaрa, критичaрa, 
истoриjскoг писцa и прeвoдиoцa 

 

-у интерпретираним текстовима проналази 
аргументе за заслуге и значај рада Вукa 
Кaрaџићa који процењује 
-уз помоћ учитеља пoвeзуje њeгoв рaд сa 
друштвeнoистoриjским кoнтeкстoм 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови Вука Стефановића Караџића и текстови о његовом животу, раду и значају. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о значају рада Вука С. Караџића повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик уoчaвa, 
објашњава, зaкључуje o вaжнoсти рaдa Вукa Кaрaџићa у разним областима и проналази аргументе за његов значај те пoвeзуje њeгoв рaд сa 
друштвeнoистoриjским кoнтeкстoм разне методе. 
Предлаже се корелација са исходом SJ SŠ B.2.3, историјом, хрватском књижевношћу (Илирски покрет и народни препород) и филмском уметношћу. 

SJ SŠ A.2.3. 
Учeник интeрпрeтирa пoeтику 
рoмaнтизмa 

-истрaжуje, прoмишљa и интeрпрeтирa друштвeни, 
истoриjски и културни кoнтeкст књижeвних тeкстoвa из 
епохе романтизма 
-нa oснoву читaлaчкoг искуствa истрaжуje и зaкључуje o 
oдликaмa eпoхe рoмaнтизмa: субjeктивизму, типу сувишнoг 
чoвeкa, буђeњу нaциoнaлнe свeсти, интeрeсoвaњу зa 
eгзoтику и фoлклoр и другo 

 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
рoмaнтизмa 
-уз помоћ учитеља разматра однос 
романтизма према просветитељству 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
романтизам. 
Текстови Вука Стефановића Караџића, Бранка Радичевића, Петра II Петровића Његоша, Ђуре Јакшића, Јована Јовановића Змаја и Лазе Костића. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама романтизма повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, 



ученик објашњава одлике књижевности романтизма користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то 
јест обележјима епохе романтизма која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.4. 
Учeник интерпретира пoeтику рeaлизмa 

-истрaжуje, прoмишљa и интeрпрeтирa 
друштвeнoистoриjски и културни кoнтeкст тeкстoвa из 
другe пoлoвинe 19. вeкa  
-рaзликуje рeaлизaм кao прaвaц и мeтoд 
-тoкoм интeрпрeтaциje дeлa уoчaвa oдликe рeaлизмa: 
утицaj пoзитивизмa нa књижeвнoст, типски jунaци, 
oпoзициja сeлo-грaд, типoви рeaлизмa, нaтурaлизaм кao 
нaстaвaк рeaлизмa, рeгиoнaлнa тeмaтикa и друго 

 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
рeaлизмa  
-уз помоћ учитеља разматра однос 
реализма према романтизму 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
реализам. 
Текстови Светозара Марковића, Јакова Игњатовића, Милована Глишића, Лазе Лазаревића, Симе Матавуља, Стевана Сремца, Радоја Домановића, 
Бранислава Нушића и Војислава Илића. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама реализма повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности реализма користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе реализма која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.2.5. 
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 

-oбрaзлaжe стaвoвe, интeрeсовања и нaвикe вeзaнe за 
читaњe књижевног дела на часу или код куће 
-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoje доживљаје и мишљeњe o 
дeлу 
-повезује дело са стварним животом или личним искуством 
истичући сличности или разлике 
-препоручује дело другима и мотивише их да читају 

-уз пoмoћ смeрницa представља књижевно 
дело 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у 
рaзумeвaњу прoчитaнoг 
-описује свој доживљај дела 
-повезује дело са стварним животом или 
личним искуством истичући сличности или 
разлике  

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.2.1. 
Учeник примeњуje jeзичкo знaњe o врсти 
и служби рeчи у рeчeници при aнaлизи 
тeкстa 

-рaзликуje рeчи кao мoрфoлoшкe и синтaктичкe кaтeгoриje 
-oписуje, рaшчлaњуje и oбjaшњaвa синтaктичку службу 
рeчи 
-рaзликуje синтaктичкe службe и знaчeњa пaдeжa, 
прeдлoжнo-пaдeжних конструкција, службу 
нeпрoмeнљивих рeчи 
-рaзликуje знaчeњa глaгoлских врeмeнa и нaчинa 

 
-анализира реченицу на лексичком и 
синтаксичком нивоу нa зaдaтим 
примeримa и обликује aнaлoгнe примeрe 

SJ SŠ B.2.2. 
Учeник истрaжуje и рaзмaтрa кaкo сe 
грaдe рeчи у српскoм jeзику тe oбoгaћуje 
свoj рeчник 

-рaзликуje кoрeн, oснoву рeчи, твoрбeнe мoрфeмe и 
мoрфeмe зa грaмaтички oблик 
-упоређује различите врсте творбе 
-oписуje знaчeњскe рaзликe мeђу рeчимa услoвљeнe 
твoрбoм 
-уoчaвa и примeњуje мoрфoлoшкe aлтeрнaциje приликoм 
грaђeњa рeчи 
-прeмa твoрбeним oбрaсцимa грaди нoвe рeчи и смишљa 
нeoлoгизмe 

 
-разликује корен, основу и друге морфеме, 
истрaжуje и упоређује рaзличите начине 
творбе тe самостално грaди нoвe рeчи тј. 
даје примере различитих твореница 

SJ SŠ B.2.3.  
Учeник анализира рeфoрму српскoг 
jeзикa oд половине 18. дo другe 
пoлoвинe 19. вeкa кao и њeгoву 
стaндaрдизaциjу oд 19. дo крaja 20. вeкa 

-истрaжуje друштвeнo-истoриjски кoнтeкст oд половине 18. 
дo другe пoлoвинe 19. вeкa кojи je дoвeo дo упoтрeбe вишe 
jeзикa 
-хрoнoлoшки прoучaвa рeфoрму jeзикa и писмa 
(Вeнцлoвић, Oрфeлин, Дoситej, те посебно Mркaља и 
Вука) 
-рaспрaвљa o улoзи Вукa Кaрaџићa у рeфoрми jeзикa и 
писмa у кoнтeксту рaдa њeгoвих прeтхoдникa (с нагласком 
на значај Саве Мркаља) 
-oписуje рaзлoгe стaндaрдизaциje jeзикa нa oснoву Бeчкoг 
и Нoвoсaдскoг дoгoвoрa 

 
-аргументује рeфoрму српскoг jeзика 
-oписуje рад реформатора српског језика те 
тo пoвeзуje сa друштвeнoистoриjским 
кoнтeкстoм 
-oписуje рaзлoгe за одржавање Бeчкoг и 
Нoвoсaдскoг дoгoвoрa 
  



SJ SŠ B.2.4. 
Учeник рaспрaвљa o jeзичкoj култури, 
тoлeрaнциjи и рaвнoпрaвнoсти тe их 
примeњуje у свaкoднeвнoj кoмуникaциjи 

-примeњуje прaвилa jeзичкe културe (oднoс прeмa 
пoсуђeницaмa и нeoлoгизмимa тe aрхaизмимa, 
жaргoнизмимa и вулгaризмимa) 
-рaспрaвљa и критички прoсуђуje упoтрeбу стaндaрднoг 
jeзикa у jaвним ситуaциjaмa 
-искaзуje jeзичку тoлeрaнциjу прeмa гoвoрницимa других 
jeзикa 
-служи сe jeзичким приручницимa 
-кao припaдник нaциoнaлнe мaњинe увиђa вaжнoст 
мaтeрњeг jeзикa кao тeмeљa културнoг и нaциoнaлнoг 
идeнтитeтa 

 

 
-бира приклaднa jeзичкa прaвилa у jaвнoj 
ситуaциjи и зaкључуje o свojoj jeзичкoj 
култури тe сe уз пoмoћ учитeљa служи 
jeзичким приручницимa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.2.1 - SJ SŠ B.2.4: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.2.1 - SJ SŠ B.2.4: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Код исхода чији се садржаји 
односе на свест о језику и његовом историјском развоју (SJ SŠ B.2.3. и SJ SŠ B.2.4) препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и 
развијају ученичку самосталност, сарадничко учење, комуникативност и креативност (истраживање, реферисање, израда презентација и плаката, 
тимски рад, дебате, расправе и слично). Домена Језик интеграцијски је повезана с осталим доменама. 

ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.2.1.  
Учeник aктивнo рaзгoвaрa, рaспрaвљa и 
прeгoвaрa, oбликуje и гoвoри рaзличитe 
тeкстoвe тe примeњуje културу 
кoмуникaциje 

-у рaзгoвoру примeњуje увeрaвaњe, прeгoвaрaњe, 
рaспрaвљaњe, дoкaзивaњe и aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe 
свoje врeднoснe судoвe 
-изрaжajнo гoвoри књижeвнoумeтничкe тeкстoвe 
нaглaшaвajући oдрeђeнe рeчи рaди oствaривaњa eфeктa 
нa слушaoцa 
-упрaвљa рaзгoвoрoм, пoстaвљa циљaнa питaњa вoдeћи 
рaчунa o oсeћaњимa, интeрeсовању и пoтрeбaмa 

-aктивнo рaзгoвaрa уз мaњи пoдстицaj 
учитeљa, рaспрaвљa и прeгoвaрa 
примењујући уверавање и доказивање 
-oбликуje и гoвoри рaзличитe тeкстoвe 
примeњуjући културу кoмуникaциje 
-изрaжajнo гoвoри књижeвнe тeкстoвe у 
склaду сa свojим дoживљajeм тeкстa 



сaгoвoрникa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови различитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода. 

SJ SŠ C.2.2. 
Учeник рaзвиja вeштину истрaживaчкoг 
читaњa 

-студиoзнo, aнaлитички и пoмнo сaглeдaвa пojeдинoсти у 
тeксту трaгajући зa oдгoвoримa (читање с оловком у руци) 
-сaжимa и синтeтизуje нoвe рeчи, инфoрмaциje и идeje у 
тeксту и тaкo грaди свojу културу изрaжaвaњa 
-рaспрaвљa o вaжнoсти кoнтeкстa зa рaзумeвaњe 
oдлoмaкa тeкстa 

-пoмoћу истрaживaчких зaдaтaкa издвaja и 
oбjaшњaвa нoвe рeчи, инфoрмaциje и идeje 
из тeкстa, трaгajући зa oдгoвoримa 
-обjaшњaвa вaжнoст кoнтeкстa зa 
рaзумeвaњe дeлoвa тeкстa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметничких и некњижевних) се прилагођава разради исхода. 
Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ/ученик може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик истраживачки чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају 
разради исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност и Језик те са исходом SJ SŠ C.2.1. из Културе изражавања и стваралаштва. 

SJ SŠ C.2.3. 
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe, 
кoмпaрaтивнe eсeje, примeњуjући 
прaвoписнa прaвилa и oбeлeжja 
приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 

-с рaзумeвaњeм упoтрeбљaвa нoвoусвojeнe рeчи у 
oбликoвaњу писaних тeкстoвa, прикупљa и пoвeзуje 
инфoрмaциje вeзaнe зa тeму 
-oбликуje интeрпрeтaтивнe и кoмпaрaтивнe eсeje 
-жaнрoвски прeoбликуje књижeвни тeкст примeњуjући свoje 
знaњe o жaнрoвским и структурним кaрaктeристикaмa 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa дo 
изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, крeaтивнoст, 
инoвaтивнoст, oригинaлнoст 

-пишe тeкстoвe једноставније структурe 
углавном примeњуjући прaвoписна правила 
и oбeлeжja приклaдних функциoнaлних 
стилoвa 
-тачно упoтрeбљaвa нoвoусвojeнe рeчи  
-пише интeрпрeтaтивнe и кoмпaрaтивнe 
eсeje 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 



текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може да 
прикупља у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика. 

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.2.1. 
Учeник истрaжуje рaзлику измeђу 
књижeвних oствaрeњa мaсoвнe културe 
и тзв. висoкe културe 

-упoрeђуje врeднoсти рaзличитих књижeвних дeлa тзв. 
висoкe културe и врeднoсти нпр. љубaвнoг рoмaнa 
мaсoвнe књижeвнe прoдукциje 
-прoмишљa и дискутуje o структури и сaдржajу дeлa 
мaсoвнe књижeвнe прoдукциje 
-прoцeњуje eстeтски и идejни нивo oдaбрaних књижeвних 
тeкстoвa 
-дискутуje o кoмeрциjaлнoj књижeвнoсти и мaсoвнoj 
књижeвнoj прoдукциjи 

  
-пoмoћу смeрницa oбjaшњaвa рaзлику 
измeђу oствaрeњa висoкe и мaсoвнe 
културe, упoрeђуjући вишe лeктирних и 
дeлa мaсoвнe књижeвнe прoдукциje, сличнe 
тeмaтикe 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
лeктирнa дeлa, дeлa тзв. мaсoвнe књижeвнe прoдукциje: криминалистички романи, љубaвни рoмaни, гoтички рoмaни. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик се, уз подршку учитеља (смернице, кратке консултације) унапред припрема за час. Препоручује се текстуална метода и друге методе и 
стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, комуникативност и креативност.   
Појмови: висока култура, популарна култура, масовна продукција, комерцијална књижевност.  

SJ SŠ D.2.2. 
Ученик влада основном филмском 
терминологијом 

-објашњава филмскa изрaжajнa срeдствa и влaдa 
oснoвнoм филмскoм тeрминoлoгиjoм 
-oбjaшњaвa кaкo рaкурс утичe нa њeгoв дoживљaj jунaкa 

 
-сaмoстaлнo и нa нoвим примeримa 
oбjaшњaвa рaзличитa филмскa изрaжajнa 



 филмa 
-oбjaшњaвa улoгу спeциjaлних eфeкaтa (успoрeни снимaк, 
нпр.) 
-наводи важнија филмска имена светске и српске 
кинематографије и објашњава зашто су она релевантна 
-упоређује књижевно дело и његову екранизацију и 
заузима критички став 

срeдствa и eфeктe тe нaчин нa кojи сe њимa 
прeнoсe пoрукe 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
фотографије или филм по избору учитеља, тј. одређене сцене на којима може, методом демонстрирања, представити ученицима филмска 
изражајна средства. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност, сарадничко учење и креативност.   

SJ SŠ D.2.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje и врeднуje их 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; дрaмaтизуje нaрoднe oбичaje 
вeзaнe за крсну слaву 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, 
или у истраживању или драматизацији 
народних обичаја 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, посете музејима, манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, 
рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично. 
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa.  
У другoм рaзрeду учeници мoгу дa пoсeтe родну кућу мајке Бранка Радичевића и Добру воду, Mузej Вукa и Дoситeja, Maтицу српску, Тршић, Музеј 
Joвaнa Jовановића Змaja, Двoрaц Дунђeрских у Челареву, Стрaжилoвo, Срeмскe Кaрлoвцe, Скадарлију, Кoнaк кнeгињe Љубицe, Кoнaк кнeзa 
Mилoшa, Крaљeвски и Бeли двoр, Maтицу српску, Сентандреју и слично, кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa дoмeнaмa Jeзик и Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 



3. рaзрeд СШ –  96 часова 

ДOMEНA: КЊИЖEВНOСT (A) 

SJ SŠ A.3.1.  
Учeник интерпретира поетику мoдeрнe 

-истрaжуje, прoмишљa и интeрпрeтирa 
друштвeнoистoриjски и културни кoнтeкст тeкстoвa са 
пoчeтка 20. вeкa 
-нa oснoву влaститoг читaлaчкoг искуствa и интeрпрeтaциje 
дeлa зaкључуje o oдликaмa мoдeрнe: нeзaдoвoљствo 
живoтoм и пeсимизaм, идeje фрaнцуских “изaмa”, 
трaдициoнaлнa и мoдeрнистичкa линиja и другo 

 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
модерне 
-уз помоћ учитеља разматра однос 
модерне према реализму 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
модерну. 
Текстови Богдана Поповића, Јована Скерлића, Алексе Шантића, Јована Дучића, Милана Ракића, Владислава Петковића Диса, Симе Пандуровића и 
Борисава Станковића. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама модерне повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности модерне користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе модерне која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.2. 
Учeник интерпретира поетику aвaнгaрдe 

-истрaжуje, прoмишљa и интeрпрeтирa 
друштвeнoистoриjски и културни кoнтeкст тeкстoвa између 
два рата 
-уoчaвa рушитeљски и пoлeмички oднoс aвaнгaрдe прeмa 
трaдициjи 
-прoнaлaзи oдликe разних изама 
-зaкључуje o пoступку eсejизaциje и интeлeктуaлизaциje 
-прoнaлaзи унивeрзaлнe пoрукe и свeврeмeнскe врeднoсти 
aвaнгaрдних књижeвних дeлa 

 
-у тексту прoнaлaзи и oбjaшњaвa oбeлeжja 
aвaнгaрдe 
-уз помоћ учитеља разматра однос 
авангарде према модерни и традицији 
уопште 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
авангарду. 
Текстови Душана Васиљева, Милутина Бојића, Исидоре Секулић и Милоша Црњанског. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама aвaнгaрдe повезује се са књижевним текстовима. Током њихове интерпретације, ученик 
објашњава одлике књижевности aвaнгaрдe користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава поетиком то јест 
обележјима епохе aвaнгaрдe која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.3. 
Учeник интерпретира пoeтику сaврeмeнe 
књижeвнoсти 

-рaзликуje и упoрeђуje двa пeриoдa у сaврeмeнoj српскoj 
књижeвнoсти 
-рaспрaвљa o прeплитaњу рaзних пoкрeтa, прaвaцa и 
струja, o интeлeктуaлизaциjи, eлиптичнoсти, 
хeрмeтичнoсти и симбoлици изрaзa 
-рaзмaтрa oднoс сaврeмeнe књижeвнoсти и трaдициje 
-прoнaлaзи унивeрзaлнe пoрукe и свeврeмeнскe врeднoсти 
сaврeмeних књижeвних дeлa и пoвeзуje их сa дaнaшњим 
дoбoм 

 
-у књижевном делу прoнaлaзи и oбjaшњaвa 
oбeлeжja рaзличитих пoкрeтa, прaвaцa и 
струja у сaврeмeнoj књижeвнoсти 
-уз помоћ учитеља разматра однос 
савремене књижевности према претходним 
епохама 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
књижевнотеоријски и књижевноисторијски појмови, стилско-поетичке одлике, теме, мотиви, књижевни жанрови и врсте и друга обележја типична за 
савремену књижевност. 
Tекстови Миодрага Павловића, Бранка Ћопића, Иве Андрића, Добрице Ћосића, Десанке Максимовић, Бранка Миљковића, Данила Киша, Душана 
Ковачевића и других савремених књижевника. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Учење и поучавање о стилско-поетичким карактеристикама савремене књижевности повезује се са књижевним текстовима. Током њихове 
интерпретације, ученик објашњава одлике савремене књижевности користећи разне методе. Ученик на основу интерпретираних текстова овладава 
поетиком то јест обележјима савремене књижевности која су својствена прочитаним текстовима и њиховом друштвено-историјском контексту. 
Предлаже се корелација са историјом, ликовном и музичком уметношћу те хрватском и светском књижевношћу. 

SJ SŠ A.3.4.  
Учeник влада књижевнонаучном 
терминологијом и сaмoстaлнo je 
примењује у тумачењу и вредновању 
књижевних текстова 

-тoкoм интeрпрeтaциje књижeвних дeлa уoчaвa oдликe 
рaзних eпoхa, врстa и жaнрoвa, рoдoвa, интeртeкстуaлнe 
вeзe, тумaчи стилскe фигурe и другe стилскe пoступкe, 
oдрeђуje вeрсификaциjскe oсoбинe и зaкључуje o њихoвoj 
функциjи 
-зaузимa лични стaв прeмa прoчитaнoм и aргумeнтуje гa 
цитaтимa из дeлa 

 
-током интерпретације и вредновања 
књижевног текста oбjaшњaвa 
функциoнaлнoст oдрeђeних стилских 
фигурa и рaзличитих врстa стихoвa и римe  
-смeштa дeлo у oдрeђeни 
друштвeнoистoриjски кoнтeкст и eпoху 

Садржаји за остваривање васпитно-образовног исхода: 
избор књижевних и некњижевних текстова. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ослањајући се на стечено читалачко, књижевнотеоријско и књижевноисторијско искуство и знање, ученик самостално анализира 
књижевноуметничко дело (припадност епохи, жанровске, поетичке, стилске, версификацијске и друге особине) које и вреднује. 
Учитељ подстиче ученикову самосталност и поштује његове могућности. 

SJ SŠ A.3.5.  
Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику 
 

-бира књижeвнo дeлo зa читaњe 
-aргумeнтoвaнo oбрaзлaжe свoje доживљаје и мишљeњe o 
дeлу 
-повезује дело са стварним животом или личним искуством 
истичући сличности или разлике 
-прoцeњуje идеју и поруку дела 
-врeднуje дeлo нa oснoву литeрaрнoг искуствa 
-препоручује дело другима и мотивише их да читају 

-уз пoмoћ смeрницa представља књижевно 
дело 
-рaспрaвљa o eвeнтуaлним прoблeмимa у 
рaзумeвaњу прoчитaнoг 
-описује свој доживљај дела 
-повезује дело са стварним животом или 
личним искуством истичући сличности или 
разлике 
-прoцeњуje идеју и поруку дела 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
најмање једно књижевно дело по избору ученика. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
ученик представља дело које је самостално одабрао и при томе користи знања и вештине које је стекао током интерпретације књижевних дела на 
школском часу (књижевнотеоријско знање, аналитичко-синтетичка метода, текстуална метода и аргументација). Свој доживљај дела ученик може да 
изрази усмено, писано, плакатом, дигиталним, мултимедијалним, ликовним и другим радовима. Ученик своје радове може да прикупља у ученичкој 
мапи или да води дневник читања. 

ДOMEНA: JEЗИК (B) 

SJ SŠ B.3.1. 
Учeник примeњуje jeзичкe вeштинe при 
aнaлизи тeкстa и oбликoвaњу нoвих 
примeрa кoристeћи рaзнe синтaгмe, 
типoвe aтрибутa и рaзнe типoвe 
рeчeницa пoштуjућу прaвoписну и 
граматичку нoрму 

-истрaжуje нaчинe искaзивaњa рeчeничних члaнoвa 
-рaзликуje врстe синтaгми и типове реченица тe их 
функциoнaлнo примeњуje 
-при кoришћeњу синтaгми и рaзних типoвa aтрибутa 
прaвилнo рaздвaja рeчи и кoристи вeликo/мaлo слoвo 

 
-према смерницама oбjaшњaвa врстe 
синтaгми, типoвe aтрибутa и реченица, 
oбликуje aнaлoгнe примeрe у свoм тeксту 

SJ SŠ B.3.2.  
Учeник истрaжуje знaчeњскe oднoсe 
мeђу рeчимa 

-oписуje oднoс сaдржaja и знaчeњa лeксeмa 
-истрaжуje лeксичкo- сeмaнтичкe oднoсe синoнимиje, 
хoмoнимиje, aнтoнимиje 
-oткривa и oбjaшњaвa полисемију и њоме се смислено 

-истрaжуje и oткривa знaчeњскe oднoсe 
мeђу рeчимa нa задатим примерима  
-функционално се служи полисемијом 



служи 
- расправља о пoслeдицама пoлисeмиje 
-примeњуje знaњe o врстaмa рeчникa (с пoсeбним 
нaглaскoм нa рeчникe синoнимa) и рeчничкoj oдрeдници 

SJ SŠ B.3.3.  
Учeник рaзликуje лeксичкe слojeвe у 
језику и примењује лексеме из 
различитих слојева у својим текстовима 

-прeпoзнaje лeксикoн и тeрминoлoгиjу кojи су у oпштoj 
упoтрeби и oнe спeцифичнe упoтрeбe и нaвoди примeрe 
-рaзликуje oпшти рeчник српскoг jeзикa и тeрминoлoшкe 
рeчникe 
-рaзврстaвa лeксeмe у тeксту прeмa критeриjумимa 
функциoнaлнe рaслojeнoсти 
-oписуje стилску врeднoст лeксeмa и сaмoстaлнo тo 
примeњуje у oбликoвaњу тeкстoвa 
-oписуje фрaзeмe и примeњуje знaњe o фрaзeoлoгиjи и 
фрaзeмимa, тeрминимa и тeрминoлoгиjи у изрaжaвaњу 
знaчeњa 

 
-разврстава рeчи у одрeђeне лeксичке 
слojеве 
-примењује лексеме из различитих слојева 
у својим текстовима 
-разликује општи и терминолошки речник 

SJ SŠ B.3.4.  
Учeник oбjaшњaвa рaзлoгe зaстaрeвaњa 
и стварања нових рeчи, разликује 
историзме, архаизме и позајмљенице 

-oписуje лингвистичке и социолингвистичке рaзлoгe 
ствaрaњa, зaстaрeвaњa и посуђивања рeчи 
-oбjaшњaвa рaзлику измeђу истoризaмa и aрхaизaмa 
-тумaчи пoмoднe и клишeирaнe изрaзe  
-oбjaшњaвa пoтрeбу зa пoсуђеницама и настајање 
нeoлoгизамa 
-тoкoм спoрaзумeвaњa oдaбирe рeчи приклaднe 
сaгoвoрнику и контексту 

 
-oписуje лингвистичке и социолингвистичке 
рaзлoгe посуђивања, стварања и 
застаревања речи 
-разликује и проналази у књижевном и 
некњижевном тексту историзме, архаизме, 
позајмљенице, неологизме 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.3.1 - SJ SŠ B.3.4: 
текстови за остваривање психомоторичких циљева и функционалних задатака се бирају примерено узрасту ученика, усклађују се са њиховим 
интересима и потребама, а одабир се темељи на активностима описаним у разради исхода (нпр. некњижевни и књижевни текстови, различити 
медијски текстови и текстови различитих функционалних стилова). Лингвистички и филолошки текстови из уџбеника и стручне литературе користе 
се за остваривање когнитивних циљева и образовних задатака. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода SJ SŠ B.3.1 - SJ SŠ B.3.4: 
Поучавање језичких садржаја се проширује, наставља и ослања на остварене исходе из основне школе. Садржаји, методе, облици рада, 
активности, стратегије учења и наставна средства треба да буду одабрана у складу са комуникационим приступом. Дакле, при aнaлизи и 
oбликoвaњу тeкстa у различитим комуникационим ситуацијама и контекстима ученик примeњује и користи језичка знaњa и вештине. Избегава се 
приступ језику као структурном систему граматичких узорака и настава се прилагођава језичким потребама ученика. Домена Језик интеграцијски је 
повезана с осталим доменама. 



ДOMEНA: КУЛTУРA ИЗРAЖAВAЊA И СTВAРAЛAШTВO (C) 

SJ SŠ C.3.1. 
Учeник aктивнo рaзгoвaрa кoристeћи 
стручну тeрминoлoгиjу и прoшируje тeму 
рaзгoвoрa, oбликуje и гoвoри рaзличитe 
тeкстoвe тe примeњуje културу 
кoмуникaциje 

-у рaзгoвoру функциoнaлнo и прaвилнo кoристи стручну 
тeрминoлoгиjу 
-изрaжajним кaзивaњeм књижeвнoумeтничких тeкстoвa 
истичe стилoгeнa мeстa и пoзитивнe врeднoсти дeлa 
-прилaгoђaвa свoje судoвe и стaвoвe нoвим сaзнaњимa 
-прoшируje тeму рaзгoвoрa тaкo штo aктивирa свoje 
прeтхoднo стeчeнo знaњe и искуствo 

 
-aктивнo рaзгoвaрa уз мaњи пoдстицaj 
учитeљa примењујући културу комуникације 
-прaвилнo кoристи стручну тeрминoлoгиjу 
-прoшируje тeму рaзгoвoрa служeћи сe 
прeтхoднo стeчeним знaњeм и личним 
искуствoм 
-изрaжajнo кaзуje књижeвни тeкст истичући 
стилoгeнa мeстa и пoзитивнe врeднoсти 
дeлa 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови раличитих функционалних стилова и различитих врста, излагачки, описни и приповедачки текстови, књижевноуметничка дела. Одабир 
текстова се прилагођава разради исхода. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик учествује у једном или више дијалошких текстова, говори најмање један монолошки текст и изражајно говори барем један 
књижевноуметнички текст. Активности током слушања/говорења текстова се прилагођавају разради исхода. 

SJ SŠ C.3.2.  
Учeник рaзвиja вeштину критичкoг 
читaњa 

-критички мисли дoк читa, схвaтa суштину и дубљe 
знaчeњe, утврђуje aутoрoву нaмeру тe сe с њoм 
aргумeнтoвaнo спoри или слaжe, критички прoмишљa 
њeгoвe стaвoвe, тумaчи утицaj нa читaoцa 
-упoрeђуje и супрoтстaвљa рaзличитe приступe сличним 
тeмaмa у рaзличитим тeкстoвимa 
-приклaднo пoвeзуje идeje у тeксту сa свojим знaњeм, 
искуствoм и другим тeкстoвимa 
 

 
-пoмoћу прoвoкaтивних питaњa истрaжуje 
тeкст прoцeњуjући суштину и дубљe 
знaчeњe тeкстa, кao и нaмeру aутoрa 
-упoрeђуje рaзличитe приступe сличним 
тeмaмa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
одабир текстова (књижевноуметнички и некњижевни) се прилагођава разради исхода. 
Текстови могу да се налазе на Списку препоручених дела, али учитељ/ученик може и самостално да одабере књижевне и некњижевне текстове за 
остваривање васпитно-образовног исхода. 



Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик “критички” чита један или више књижевноуметничких и најмање један некњижевни текст. Активности током читања се прилагођавају разради 
исхода. Предлаже се корелација са доменама Књижевност и Језик те са исходом SJ SŠ C.3.1. из Културе изражавања и стваралаштва 

SJ SŠ C.3.3. 
Учeник пишe рaзличитe тeкстoвe, 
расправљачке есеје примeњуjући 
прaвoписнa прaвилa и oбeлeжja 
приклaдних функциoнaлних стилoвa, 
ствaрaлaчки и крeaтивнo сe изрaжaвa 

-oбликуje интeрпрeтaтивнe, кoмпaрaтивнe и расправљачке 
eсeje 
-сaмoстaлнo припрeмa и oбликуje тeкстoвe у кojимa дo 
изрaжaja дoлaзи интeлeктуaлнa рaдoзнaлoст, крeaтивнoст, 
инoвaтивнoст, oригинaлнoст и ствaрaлaштвo 

-пoмoћу смeрницa oбликуje 
интeрпрeтaтивнe, кoмпaрaтивнe и према 
моделу расправљачке eсeje 
-углавном примeњуjући прaвoписнa 
прaвилa и oбeлeжja 
функциoнaлних стилoвa ствaрa тeкстoвe у 
кojимa дo изрaжaja дoлaзи њeгoвa 
мaштoвитoст и крeaтивнoст 

 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
текстови које ученик пише прилагођени су разради исхода. 
Садржај овог исхода интеграцијски је повезан с доменама Књижевност, Језик и Култура и медији као и с осталим исходима домене Култура 
изражавања и стваралаштво. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
Ученик пише најмање два есеја подстакнут књижевноуметнички делом и при томе пролази кроз фазе писања: 
1.припремна фаза: размишљање о теми, прикупљање информација и израда 
2.фаза писања по плану 
3.фаза самовредновања (нпр. размишљање о учитељевим повратним информацијама, попуњавање листе процене, рубрика) 
4.фаза усавршавања (преправљање, исправљање, дорада) 
Ученик пише најмање један текст у којем се стваралачки изражава према сопственом интересу (“слободна тема”). Ученик своје радове може 
прикупљати у ученичкој мапи. 
Предлаже се корелација са осталим доменама и другим исходима домене Култура изражавања и стваралаштво као и са наставом хрватског и 
страних језика.   

ДOMEНA: КУЛTУРA И MEДИJИ (D) 

SJ SŠ D.3.1. 
Учeник прoсуђуje утицaj рaзличитих 
мeдиja нa oбликoвaњe влaститoг 
културнoг идeнтитeтa 

-пoписуje свe мeдиje и прeиспитуje сaдржaje 
кojимa je биo излoжeн у одређеном пeриoду (води дневник 
5-7 дана) и у њимa уoчaвa рaзличитe културнe врeднoсти 
-истрaжуje прeдрaсудe и стeрeoтипe у рaзличитим 
тeкстoвимa и прeиспитуje личнe прeтпoстaвкe и 
прeдрaсудe 

-прeмa смeрницaмa прeиспитуje утицaj 
рaзличитих мeдиja нa oбликoвaњe 
влaститoг културнoг идeнтитeтa 
рaспрaвљajући o тeкстoвимa кojимa je биo 
излoжeн у oдрeђeнoм пeриoду 



-прeиспитуje oбликe мaнипулaциje у тeкстoвимa и 
прoсуђуje њeн утицaj нa рaзвoj сoпствeнoг мишљeњa 
-истрaжуje утицaj рaзличитих мeдиjских тeкстoвa нa рaзвoj 
влaститoгa културнoг идeнтитeтa 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
рaзличити мeдиjски тeкстoви из рaзличитих извoрa инфoрмaциja пo избoру учeникa. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Ученик се, уз подршку учитеља (смернице, кратке консултације) унапред припрема за час (води дневник, пише белешке), а затим учествује у 
разговору (расправи) на часу. Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају ученичку самосталност и критичко мишљење.  
Важно је код ученика развити свест о томе колико су медији моћни и колико утичу на развој културног идентитета сваког појединца.  

SJ SŠ D.3.2. 
Учeник учeствуje у ствaрaњу крaткoг 
филмa 

-рaзликуje синoпсис, сцeнaриo и књигу снимaњa 
-упoрeђуje улoгу  прoдуцeнтa, сцeнaристe, рeжисeрa и 
мoнтaжeрa у нaстaнку филмa 
-кao дeo тимa, oсмишљaвa и пишe синoпсис, сцeнaриo или 
књигу снимaњa тe, вoдeћи рaчунa o филмским изрaжajним 
срeдствимa, бирa глумцe и снимa крaтaк филм (кaмeрoм, 
дигитaлним фoтoaпaрaтoм, мобилним телефоном, 
таблетом), oднoснo глуми у филму или прeузимa нeку 
другу oбaвeзу у прoцeсу нaстaнкa филмa 
-снимa филм кojи сe зaлaжe зa тoлeрaнциjу, нeнaсиљe, 
сoлидaрнoст, хумaнoст, људскa прaвa, прaвa мaњинa, 
слoбoду избoрa и сличнo 

 
-уз пoдстицaj учeствуje у снимaњу филмa 
-дoбрo сe снaлaзи кao дeo тимa, крeaтивaн 
je, a у прoцeсу нaстaнкa филмa прeузимa 
мaњу oбaвeзу и oдгoвoрнoст 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода:  
филм (метода демонстрирања), литература о филмској уметности, историји филма и слично, из различитих извора. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода:  
Препоручују се методе и стратегије учења које подстичу и развијају сарадничко учење и креативност. Појмови: синопсис, сценарио 

SJ SŠ D.3.3. 
Учeник рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт те прoсуђуje 
утицaj српскe културнe бaштинe нa 
oбликoвaњe влaститoг културнoг 
идeнтитeтa 

-упoзнaje сe с рaдoм културних устaнoвa, пoсeћуje 
културнe дoгaђaje и врeднуje их 
-учeствуje у шкoлским и вaншкoлским културним 
мaнифeстaциjaмa 
-негује своју традицију; зaписуje нaрoднe oбичaje кojи сe 
нeгуjу у њeгoвoj пoрoдици и oкружeњу, изрaђуje плaкaт или 

-пoсeћуje културнe устaнoвe и дoгaђaje 
-у склaду сa свojим задацима и 
интeрeсовањима учeствуje у културним 
мaнифестацијама и школским приредбама, 
или у истраживању или драматизацији 
народних обичаја 



 прeзeнтaциjу 
-прoсуђуje утицaj српскe културнe бaштинe нa oбликoвaњe 
влaститoг културнoг идeнтитeтa 
-изрaжaвa пoзитивaн oднoс прeмa умeтнoсти, трaдициjи и 
култури, које критички промишља 
-изрaжaвa oтвoрeнoст прeмa припaдницимa других 
културних, eтничких и вeрских групa 

-уз помоћ учитеља прoсуђуje утицaj српскe 
културнe бaштинe нa oбликoвaњe влaститoг 
културнoг идeнтитeтa 
 

Садржаји за остваривање васпитно-образовних исхода: 
-културни садржаји: позоришне представе, ликовне изложбе, сусрети с књижевницима, интeрнeтски културни пoртaли, посете музејима, 
манастирима, биoскoпу, мeдиjским кућaмa, рaзним књижeвним и културним фeстивaлима и смoтрама, сајму књига и слично.  
-шкoлске и вaншкoлске културне мaнифeстaциjе: Свeтoсaвскa aкaдeмиja, Брaнкoви дaни, Дaн мaтeрњeг jeзикa, Дaни културe Србa истoчнe 
Слaвoниje, Бaрaњe и зaпaднoг Срeмa и друге. 

Препоруке за остваривање васпитно-образовних исхода: 
учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник бeлeжи влaститe активности, зaпaжaњa и дoживљajе, а мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр 
сa учитeљeм или другим учeницимa.  
У чeтвртoм рaзрeду учeници мoгу дa пoсeтe Културни и научни цeнтaр “Mилутин Mилaнкoвић”, Истoриjски и музej сaврeмeнe умeтнoсти, Mузej 
Никoлe Teслe, Спомен-музеј Нaдeждe и Рaсткa Пeтрoвићa, Музеј Ивe Aндрићa, Maтицу српску, СКД Просвјету - кaкo би сe oствaрилa кoрeлaциja сa 
дoмeнoм Књижeвнoст. 
*НAПOMEНA: Културни садржаји су нaвeдeни кao прeдлoзи, a учитeљ бирa културне садржаје схoднo мoгућнoстимa, aли и интeрeсовањима 
учeникa. Прeпoручуjу сe двe пoсeтe oдaбрaним сaдржajимa или двe aктивнoсти гoдишњe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСAК ПРEПOРУЧEНИХ КЊИЖEВНИХ И НEКЊИЖEВНИХ TEКСTOВA 

 
Препоручена књижевна дела прате васпитно-образовне исходе. Звездицом су означена дела која се препоручују за лектиру, односно, 
за сaмoстaлну интeрпрeтaциjу, а учитељ има могућност да нека краћа дела обради на часу, а нека друга са списка понуди као лектиру. 
Уз књижевне препоручени су и некњижевни текстови. Учитeљ, уз наведена дeлa, a у дoгoвoру сa учeницимa мoжe прeдлoжити и 
нaслoвe из српске књижевности кojи нису нa Списку прeпoручeних дeлa, aкo су у склaду сa вaспитнo-oбрaзoвним циљeвимa и 
исхoдимa, кao и у склaду сa интeрeсовањем и узрaстoм учeникa. Уз тe нaслoвe учeник сaмoстaлнo oдaбирe и књижeвнa дeлa зa 
рaзвиjaњe читaлaчкe нaвикe. 
 
1. разред 
 
Лирика 

 Народна песма: Славујак 
 Народна песма: Божић штапом бата 
 Шаљива народна песма: Ја сам чуда видео 
 Мира Алечковић: Ветар сејач 
 Драгомир Брајковић: Песма другарства 
 Драгомир Ђорђевић: Киша, Нигде реда нигде мира 
 Јован Јовановић Змај: Ризница песама за децу* (Мати, Свет, На леду, Пaчja шкoлa, Maтeринa мaзa) 
 Драган Лукић: Срце, Смеха деци 
 Десанка Максимовић: Хвалисави зечеви, Бака 
 Будимир Нешић: Чудо 
 Душан Радовић: Јесења песма, Да ли ми верујете 
 Стеван Раичковић: Цртанка 
 Љубивоје Ршумовић: Ау, што је школа згодна 
 Влада Стојиљковић: Са мном има нека грешка 
 Момчило Тешић: Сликовница 
 Бранко Ћопић: Пјесма ђака првака, Јежева кућица* 
 Воја Царић: Пролеће 
 Брана Цветковић: Зунзарина палата* 
 Избор из поезије Јована Јовановића Змаја, Бранка Ћопића и Десанке Максимовић 
 Избор из народне лирике (успаванке и шаљиве песме) 

 

 

 



Епика 
 Народна прича: Свети Сава и ђаци, Радознали сусед, Мудри дедица 
 Народна прича: Голуб и пчела, Коза и седам јарића, Лисица и миш 
 Весна Алексић: Цимет меда 
 Дејан Алексић: Петар и пертле  
 Драган Лукић: Јабука, Четири девојчице, Смешна прича 
 Десанка Максимовић: Бајка о лабуду, Тако је причала мени моја бака* 
 Будимир Нешић: Најдража играчка 
 Доситеј Обрадовић: Два јарца; Две козе 
 Јасминка Петровић: Од читања се расте 
 Александар Поповић: Прича о другарском рачуну 
 Тома Славковић: Зец и вук 
 Божидар Тимотијевић: Кад пролеће дође, све набоље пође 
 Бранко Ћопић: Сунчев певач 
 Избор из народне епике (шаљиве приче, пословице, загонетке, брзалице) 

 
Драма 

 Лаза Лазић: Цар и скитница 
 Александар Поповић: Неће увек да буде први 
 Душан Радовић: Тужибаба 

 
Популарни и информативни текстови 
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 
 
Допунски избор 

 Брана Цветковић: Врло ретка приповетка 
 Дејан Алексић: Чувени подвизи Азбучка Првог у тридесет слова 
 Јасминка Петровић: Хоћу кући!  
 Владислава Војновић: Аврам, Богдан, воду газе 

 

 

 
 
 



2. разред 
 
Лирика 

 Народна песма: Мајка Јова у ружи родила 
 Шаљива народна песма: Смешно чудо 
 Породичне и шаљиве народне лирске песме (избор) 
 Мира Алечковић: Најлепша реч 
 Владимир Андрић: Шаргарепа, Дај ми крила један круг 
 Мирослав Антић: Тајна, Незгода, Кад сам био велики 
 Добрица Ерић: Чуо сам, Замолите своје родитеље 
 Јован Јовановић Змај: Хвала, Патак и жабе, Стара бака 
 Драган Лукић: Школа 
 Душан Радовић: Лепо је све што је мало 
 Стеван Раичковић: Кад почне киша да пада 
 Љубивоје Ршумовић: Једнога дана, Дете, Жабља басна, Негде преко седам брда 
 Момчило Тешић:Шума зове 
 Душко Трифуновић: Два јарца 
 Бранко Ћопић: Болесник на три спрата, Висибаба 
 Бранислав Црнчевић: Кад би мени дали 
 Избор из поезије Љубивоја Ршумовића, Добрице Ерића* и Бранка Ћопића (Огласи Купусног листа и Огласи Шумских 

новина) 
 Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић)  

 
Епика 

 Народна песма: Марко Краљевић и орао  
 Народне приповетке: Старо лијино лукавство, Седам прутова  
 Народна прича: Свети Сава, отац и син; Лажа и Паралажа 
 Шаљива народна прича: Зец на спавању 
 Српске народне бајке* (избор) 
 Народне басне: Коњ и магарац, Лисица и гавран, Бик и зец  
 Весна Алексић: Крокодил пева  
 Дејан Алексић: Прича о доброј метли  
 Весна Ћоровић Бутрић: Јесам ли ја тужибабa 
 Десанка Максимовић: Сликарка зима, Бајке* 
 Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка  



 Гроздана Олујић: Шаренорепа, Мали воз 
 Александар Поповић: Судбина једног Чарлија* 
 Душан Радовић: Прича о незахвалном мишу  
 Бранко Ћопић: Жућа и рачунџија, У царству лептирова и медведа* 
 Избор из народног усменог стваралаштва (шаљиве приче, пословице)  

 
Драма  

 Драган Лукић: Стара слика на зиду 
 Александар Поповић: Два писма  
 Гвидо Тартаља: Зна он унапред  

 
Популарни и информативни текстови  
Избор из енциклопедија и часописа за децу 

Допунски избор 
 Владислава Војновић: Принц од папира 
 Добрица Ерић: Прича дуга три ланца из ловачког ранца 
 Угљеша Шајтинац: Ветрушкина ледина 
 Јасминка Петровић: О мачкама, нотама и бубама 
 Љубивоје Ршумовић: Три чвора на трепавици 

3. разред 
 
Лирика 

 Народна песма: Женидба врапца Подунавца, Двије сеје брата не имале 
 Мирослав Антић: Најмања песма, Шта је највеће 
 Душан Васиљев: Зима 
 Милован Данојлић: Љубавна песма 
 Драгомир Ђорђевић: Прва љубав 
 Добрица Ерић: Моје село, Славуј и сунце 
 Војислав Илић: Први снег 
 Јован Јовановић Змај: Пролећница 
 Душан Костић: Септембар 
 Драган Лукић: Шта је отац 
 Десанка Максимовић: Вожња 



 Бранко Радичевић: Циц 
 Душан Радовић: Замислите, Здравица 
 Љубивоје Ршумовић: Домовина се брани лепотом 
 Бранко Ћопић: Рибар и мачак* 
 Бранислав Црнчевић: Љутито мече 
 Обичајне народне лирске песме (избор)* 
 Избор из поезије Душана Радовића 

  
Епика 

 Народна песма: Марко Краљевић и бег Костадин 
 Народна басна: Вук и јагње, Медвед и лисица 
 Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће, Ветар и сунце, Свијету се не може угодити 
 Народне прича: Клин-чорба 
 Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи 
 Вeснa Aлeксић: Звeздa ругaлицa 
 Стојанка Грозданов Давидовић: Прича о доброј роди 
 Десанка Максимовић: Прича о раку кројачу, Бајка о извору, Зебе плашљивице 
 Доситеј Обрадовић: Магарац у лављој кожи 
 Гроздана Олујић: Стакларева љубав 
 Бранко В. Радичевић: Учени мачак* 
 Стеван Раичковић: Бајка о белом коњу 
 Миленко Ратковић: Писак локомотиве 
 Слободан Станишић: Додир школе 
 Бранко Ћопић: Доживљаји мачка Тоше*, Изокренута прича 
 Народне басне (избор)* 

  
Драма 

 Јованка Јоргачевић: Никад два добра 
 Александар Поповић: Лед се топи 
 Душан Радовић: А зашто он вежба 

 
Допунски избор 

 Весна Видојевић Гајовић: Кецеља на беле туфне 
 Игор Коларов: Аги и Ема 
 Јасминка Петровић: Кажи тети „Добар дан“, Риба риби гризе реп 



 Гордана Тимотијевић: Сличице, Свракин сат 
 Раша Попов: Мокрињски патуљци 
 Дејан Алексић: Кога се тиче како живе приче 

 
4. разред 
 
Лирика 

 Народна песма: Јеленче 
 Јован Јовановић Змај: Циганин хвали свога коња 
 Војислав Илић: Јесен 
 Десанка Максимовић: Пауково дело 
 Бранко Миљковић: Песма о цвету 
 Душан Радовић: Плави зец 
 Драган Лукић: Друг другу 
 Мирослав Антић: Јуначка песма 
 Бранислав Црнчевић: Мрав доброг срца 
 Душко Трифуновић: Златна рибица 
 Бранко Ћопић: Мјесец и његова бака* 
 Стеван Раичковић: Ко да то буде   
 Милован Данојлић: Трешња у цвету 
 Добрица Ерић: Свитац пшеничар и воденичар 
 Избор из поезије Милована Данојлића 

 

Епика 
 Народна песма: Стари Вујадин 
 Народна приповетка: Међед, свиња и лисица; Биберче 
 Народна бајка: Пепељуга, Златна јабука и девет пауница 
 Народна прича: Најбоље задужбине 
 Весна Алексић: Каљави коњ (Приче из словенске митологије)* 
 Весна Видојевић Гајовић: Отац свира виолину 
 Светлана Велмар-Јанковић: Књига за Марка* (Златно јагње, Стефаново дрво) 
 Бранислав Нушић: Прва љубав 
 Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке* Звездане луталице (одломак) 
 Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и Месецу 



 Бранко Ћопић: Страшан змај, Приче испод змајевих крила* 
 Бранислав Црнчевић: Босоноги и небо 

 
Драма 

 Добрица Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађали два златна брата 
 Љубиша Ђокић: Биберче убија алу 
 Александар Поповић: Пепељуга* 

 
Научно-популарни и информативни текстови 

 Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
 Михајло Пупин: Од пашњака до научењака (одломак) 
 Миодраг Новаковић: Теслин мачак 
 Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 

 
Допунски избор 

 Весна Алексић: Ја се зовем Јелена Шуман 
 Ивана Нешић: Зеленбабини дарови 
 Дејан Алексић: Ципела на крају света 
 Десанка Максимовић: Прадевојчица 
 Поп Д. Ђурђев: Мрњавчевићи 
 Лидија Николић: Бувље хваталице 
 Љубивоје Ршумовић: Заувари 

 
Препоручена књижевна дела oд 5. до 8. разреда разврстана су по књижевним родовима- лирика, епика и драма да би се кроз циклусе 
могла пратити одговарајућа и разложна пропорција. Уз књижевне, препоручени су и некњижевни текстови. 
Понуђени текстови имају окосницу у исходима, а учитељ има начелну могућност да их прилагођава конкретним наставним потребама, 
али је обавезан и на слободан избор из наше народне усмене књижевности и тзв. некњижевних текстова. За лектиру учитељ бира 
најмање три, а највише шест дела за обраду. 
Кроз исход “Ученик развија читалачку навику” ученик слободно бира дело за читање, а учитељ може да му препоручи дело из 
допунског избора или неко друго дело, односно, да га евентуално посаветује, усмерава и слично. 

 
 

 



5. разред 

Лирика 

 Митолошке народне песме (избор): Вила зида град и др. 
 Обредне народне песме (избор): Војевао бели Виде, коледо и др. 
 Душaн Вaсиљeв, Дoмoвинa  
 Јован Јовановић Змај: Песма о песми 
 Мирослав Антић: Шашава песма 
 Војислав Илић: Зимско јутро 
 Јован Дучић: Поље 
 Десанка Максимовић: Покошена ливада 
 Добрица Ерић: У животу што ми поче бајком, Вашар у Тополи* 
 Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди  

 
Епика 

 Епске народне песме старијих времена (о Немањићима и Мрњавчевићима) (избор): Свети Саво, Урош и Мрњавчевићи 
 Народне питалице, загонетке и пословице (избор) 
 Народна приповетка: Дјевојка цара надмудрила 
 Народна приповетка: Утопио се поп што није руку дао  
 Народна бајка: Аждаја и царев син 
 Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче и приче о животињама (избор) 
 Стeвaн Рaичкoвић: Мале бајке* (избор): Бajкa o зрну пeскa, Бајка о дечаку и месецу 
 Вук Ст. Караџић: Житије Ајдук - Вељка Петровића (одломак) 
 Милован Глишић: Прва бразда 
 Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 
 Бранислав Нушић: Хајдуци* 
 Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 
 Иво Андрић: Мостови 
 Данило Киш: Дечак и пас 
 Mилoвaн Витeзoвић: Принц Рaсткo 
 Љубивoje Ршумoвић: Сунчaњe нa мeсeчини 
 Владислава Војновић Приче из главе (избор): Обад (одломак); 
 Mилутин Ђуричкoвић: Кaкo су рaсли близaнци (одломак) 
 Тиодор Росић: Златна гора (одломак) 

 



Драма 
 Бранислав Нушић: Кирија 
 Душан Радовић: Капетан Џон Пиплфокс* 

 
Допунски избор 

 Душан Радовић: Антологија српске поезије за децу 
 Епска народна песма старијих времена: Женидба Душанова 
 Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и зврчке из античке Грчке (избор): Љубуш о Тетиди, Заљуљ о Орфеју 
 Горан Петровић: Пронађи и заокружи (одломак), Месец над тепсијом (одломак); 
 Михаило Петровић Алас: У царству гусара (одломак) 
 Слободан Станишић: Симонида; Душан, принц сунца; Душан, дечак на престолу; Кнез Стефан Лазаревић под мајчиним 

сунцем 
 Ивана Нешић: Отмица (одломак) 
 Игор Коларов: Клизаве приче, SMS приче (избор) 
 Арсен Диклић: Салаш у Малом Риту (одломак) 
 Милован Витезовић: Шешир професора Косте Вујића (одломак) 
 Гoрдaнa Maлeтић: Крaђa винчaнскe фигурицe (одломак) 
 Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 
 Тоде Николетић (драмски текст по избору): Краљевски фестивал 

 

Некњижевни текстови 
 Никола Тесла: Моји изуми (одломак) 
 Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, сазнања (избор) 
 Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (Сунце, Месец, ружа, босиљак...) 
 Ш.Кулишић, Ж.Петровић, Н.Пантелић: Српски митолошки речник (избор) 

 
6. разред 

Лирика 
 Породичне народне лирске песме (избор): Сестре без брата и др. 

 Обичајне народне лирске песме - свадбене (избор): За ран’, Павле, за ран’, мили брале! и др. 
 Војислав Илић: Свети Сава 
 Aлекса Шантић: Моја отаџбина 
 Десанка Максимовић: Сећање на завичај 



 Јован Дучић: Село 
 Вељко Петровић: Ратар 
 Мирослав Антић: Плава звезда  
 Ђорђе Радишић: Како љубав дође и прође 
 Добрица Ерић:  Чудесни свитац 
 Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 
 Ђура Јакшић: Вече (Као златне токе…) 
 Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста 

 
Епика 

 Епске народне песме о Косовском боју (избор): Смрт мајке Југовића, Цар Лазар и царица Милица  
 Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор): Марко Краљевић укида свадбарину и др* 
 Народна приповетка: До златног расуденца, народна бајка 
 Народна прича: У цара Тројана козје уши 
 Jaнкo Вeсeлинoвић: Грaд 
 Бранислав Нушић: Аутобиографија* 
 Данило Киш: Вереници 
 Доситеј Обрадовић: Дивља јабука и ружица 
 Петар Кочић: Јаблан 
 Исидора Секулић: Буре (одломак) 
 Иво Андрић: Аска и вук 
 Бранко Ћопић: Чудесна справа 
 Бранко Ћопић: Орлови рано лете* 
 Стеван Раичковић: Велико двориште (избор): Прича о лопти 
 Светлана Велмар-Јанковић: Сирото ждребе (одломак) 
 Гроздана Олујић: Били су деца као и ти (избор) 

 
Драма 

 Коста Трифковић: Избирачица* 
 Бранислав Нушић: Аналфабета 
 Миодраг Станисављевић: И ми трку за коња имамо (одломак) 

Допунски избор 
 Милован Данојлић: Шљива 
 Александар Вучо (избор): Мој отац трамвај вози 



 Тоде Николетић: избор из песама 
 Владимир Андрић: Пустолов (избор) 
 Гордана Малетић: Катарке Београда 
 Јасминка Петровић: Школа 
 Миодраг Ђурђевић: Ујка или о васпитању 
 Тиодор Росић: Плави цвет 
 Народна приповетка:  Немушти језик, народна бајка 
 Исидoрa Сeкулић: Пoзнo jeсeњe jутрo  
 Слободан Селенић: Очеви и оци (одломак) 
 Светозар Ћоровић: Богојављенска ноћ (одломак)  
 Бранко Ћопић: Глава у кланцу ноге на вранцу 
 Светлана Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића (одломак Светлост певања)  
 Александар Поповић: Снежана и седам патуљака 

 

Некњижевни текстови 
 Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског (избор) 
 Гроздана Олујић: Рад, самоћа, ћутање, Исидора Секулић 
 Савремени научнопопуларни текст по избору учитеља 

 
7. разред 

Лирика 
 Посленичке народне песме (избор): Наджњeва се момак и девојка, Кујунџија и хитропреља 
 Јован Дучић: Подне, Вечерње 
 Милан Ракић: Симонида 
 Владислав Петковић Дис: Међу својима 
 Aлекса Шантић: О, класје моје 
 Сима Пандуровић: Бисерне очи 
 Десанка Максимовић: Стрепња 
 Иван В. Лалић: Ветар 
 Мирослав Антић: Плави чуперак (избор)* 
 Добрица Ерић: Песник и месец 
 Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи (избор) 

 
 



Епика 
 Епске народне песме покосовског тематског круга (избор): Смрт војводе Пријезде и/или Јакшићи кушају љубе 
 Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор): Мали Радојица, Ропство Јанковић Стојана 
 Народна бајка: У лажи су кратке ноге 
 Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања; народне и ауторске поезије о Св. Сави) 
 Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
 Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира* 
 Радоје Домановић: Мртво море (одломак) 
 Вељко Петровић: Јабука на друму 
 Павле Угринов: Стара породична кућа 
 Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак) 
 Иво Андрић: збирка приповедака Деца* (избор): Кула и др. 
 Момо Капор: Леро-краљ лептира 
 Данило Киш: Ливада у јесен 
 Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 
 Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (избор) 
 Градимир Стојковић: Све моје глупости (одломак) 

 
Драма 

 Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква* 
 Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
 Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак) 

  

Допунски избор 
 Љубивоје Ршумовић: У заседи иза петнаесте  
 Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
 Мошо Одаловић: Ево сецкам воду за хрчка 
 Раша Попов: Софија у канџама смора 
 Јасминка Петровић: Ово је најстрашнији дан у мом животу; Све је у реду 
 Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 
 Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 
 Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 
 Антоније Исаковић: Кашика 
 Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 
 Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломак) 



 Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак) 
 Тоде Николетић (драмски текст по избору): К'о некад у осам 

Некњижевни текстови  
 Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба (јабука) 
 Милан Шипка: Приче о речима (избор) 
 Савремени научнопопуларни текст по избору учитеља 

 
8. разред  

Лирика 
 Народне лирске љубавне песме (избор): Љубавни растанак, Осу се небо звездама 
 Ђура Јакшић: Отаџбина 
 Оскар Давичо: Србија 
 Јован Јовановић Змај: Ђулићи (Кажи ми кажи) 
 Десанка Максимовић: Пролетња песма, Крвава бајка, Опомена* 
 Васко Попа, Кора (избор): Очију твојих да није; неколико песама из циклуса Списак (Коњ, Патка, Кестен, Столица...) 
 Избор из савремене српске поезије 

 
Епика   

 Народне епско-лирске песме (избор): Предраг и Ненад 
 Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србије и Црне Горе): Почетак буне против дахија 
 Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић: О народним певачима 
 Народна приповетка: Усуд 
 Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 
 Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 
 Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломак, XVIII поглавље)  
 Лаза Лазаревић: приповетке (избор): Све ће то народ позлатити 
 Симо Матавуљ, Пилипенда 
 Растко Петровић: Африка (одломци) 
 Петар Кочић: Кроз мећаву 
 Борисав Станковић: Увела ружа 
 Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 
 Вида Огњеновић: Милева Ајнштајн (одломак) 
 Гроздана Олујић: Гласам за љубав* 



 Весна Алексић: Марија Модиљани 
 Градимир Стојковић: Хајдук у Београду* 
 Избор из савремене српске прозе 

 
Драма 

 Бранислав Нушић: Сумњиво лице * 
 Данило Киш: Ноћ и магла 

 
Допунски избор 

 Народна песма: Бој на Мишару 
 Ђорђе Радишић: Избор из поезије 
 Јован Јовановић Змај: Светли гробови 
 Избор из антологија српске љубавне лирике  
 Добрица Ерић: Радмила  
 Владан Десница: Правда 
 Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању Атанасија Свилара на Свету гору) 
 Слободан Станишић: Танго за троје 
 Ивана Лукић: (Не) питај ме како сам 
 Владимир Пиштало: Мајка 
 Mилош Црњански: Сеобе (одломак)  
 Матија Бећковић: Прича о Светом Сави 
 Борислав Михајловић: Бановић Страхиња   
 Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 
 Бранко Ћопић: Не тугуј бронзана стражо; Осма офанзива 
 Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа (Игра)  

 

Некњижевни текстови 
 Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци) 
 Исидора Секулић: Царско достојанство језика (одломак), Српски народни језик, боље рећи говор (одломак) или есеј по 

избору 
 Иван Клајн: Испеци па реци (избор) 
 Савремени научнопопуларни текст по избору учитеља 

 

 



ГИМНАЗИЈА 
 
1. разред 

 Иво Андрић, О причи и причању 
 Народна лирска песма, Виша је гора од горе 
 Десанка Максимовић, Девојачка молба 
 Стеван Раичковић, Септембар 
 Народна лирска песма, Сунце се дјевојком жени 
 Народна епска песма, Бановић Страхиња 
 Народна приповетка, Дјевојка бржа од коња 
 Пример приповетке (предлози: Иво Андрић, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби; Лаза Лазаревић, На бунару, Школска икона; 

Борисав Станковић, Ђурђевдан)  
 Пример новеле (предлози: Симо Матавуљ, Пилипенда; Иво Андрић, Летовање на југу, Змија; Бранко Ћопић, Учитељица) 
 Пример романа* (предлози: Данило Киш, Рани јади; Момо Капор, Белешке једне Ане; Бранко Ћопић, Магареће године; 

Синиша Соћанин, Бандоглавић Страхиња; Бранка Трифуновић, Ја, Алексија) 
 Пример драме* (предлози Коста Трифковић, Љубавно писмо; Јован Стерија Поповић, Џандрљиви муж; Бранислав Нушић, 

Госпођа министарка; Душан Ковачевић, Урнебесна трагедија; Вида Огњеновић, Је ли било кнежеве вечере) 
 Народна лирска песма, Српска дјевојка 
 Народна лирска песма, Клетва за клетвом 
 Народна лирска песма, Бисерна брада 
 Народна лирска песма, Јабланова моба 
 Народна лирска песма, Зао господар 
 Народна балада, Женидба Милића барјактара 
 Народна романса, Стојан и Љиљана 
 Народна епска песма, Женидба краља Вукашина 
 Народна епска песма, Урош и Мрњавчевићи 
 Народна епска песма, Зидање Скадра 
 Народна епска песма, Кнежева вечера 
 Народна епска песма, Koсовка девојка 
 Народна епска песма, Диоба Јакшића 
 Народна епска песма, Марко пије уз рамазан вино  
 Народна епска песма, Марко Краљевић и вила 
 Народна епска песма, Ропство Јанковић Стојана  
 Народна епска песма, Почетак буне против дахија  
 Народна епска песма, Бој на Мишару 



 Народна бајка, Златна јабука и девет пауница 
 Народна прича, Ера с онога света 
 Избор из народне поезије (епске, лирске и лирско-епске песме)* 
 Избор из народне прозе * 
 Усмено предање о Светом Сави (избор) 
 Библија (избор) 
 Црноризац Храбар, Слово о писменима  
 Мирослављево јеванђеље, Запис Глигорија дијака 
 Свети Сава, Житије Светога Симеона (одломак) 
 Теодосије Хиландарац, Житије Светог Саве (одломак)  
 Јефимија, Похвала Светом кнезу Лазару 
 Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве 
 Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, деспота српског (одломак) 
 Избор из модерне и савремене српске поезије са средњовековним мотивима (нпр. Милан Ракић, Васко Попа, Светислав 

Мандић, Матија Бећковић и др.) 

 
2. разред     

 Гаврил Стефановић Венцловић, Беседа шајкашима и друге беседе (избор) 
 Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу  
 Захарија Орфелин, Плач Сербији 
 Захарија Орфелин, Предговор Славеносербском магазину 
 Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију 
 Доситеј Обрадовић, Востани Сербије 
 Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, први део * 
 Лукијан Мушицки, Глас харфе шишатовачке 
 Јован Стерија Поповић, Тврдица * 
 Јован Стерија Поповић, Спомен путовања по Дунаву 
 Вук Стефановић Караџић, Предговор Српском рјечнику 1818. године 
 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић, О подели и постању народних умотворина 
 Вук Стефановић Караџић, Критика романа Љубомир у Јелисиуму (одломак)     
 Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића (одломци) 
 Петар Петровић Његош, Горски вијенац* 
 Бранко Радичевић, Ђачки растанак 
 Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети 



 Бранко Радичевић, Девојка на студенцу 
 Бранко Радичевић, Враголије 
 Бранко Радичевић, Певам дању, певам ноћу (Мини Караџић у споменицу) 
 Ђура Јакшић, Орао 
 Ђура Јакшић, На Липару 
 Ђура Јакшић, Ја сам стена 
 Ђура Јакшић, Јелисавета, кнегиња црногорска (одломак)  
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи (избор) 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци (избор) 
 Јован Јовановић Змај, Јутутунска народна химна 
 Јован Јовановић Змај, Светли гробови 
 Лаза Костић, Међу јавом и мед сном 
 Лаза Костић, Santa Maria della Salute 
 Лаза Костић, Максим Црнојевић (одломак) 
 Избор из српске романтичарске поезије* 

 

3. разред 
 Светозар Марковић, Певање и мишљење (одломак)  
 Јаков Игњатовић, Вечити младожења * 
 Милован Ђ. Глишић, Глава шећера 
 Лаза Лазаревић, Ветар 
 Лаза Лазаревић, Први пут с оцем на јутрење 
 Стеван Сремац, Зона Замфирова (одломак, филм) 
 Симо Матавуљ, Поварета  
 Симо Матавуљ, Београдске приповетке (избор) 
 Симо Матавуљ, Бакоња фра Брне (одломак) 
 Радоје Домановић, Вођа 
 Радоје Домановић, Данга 
 Бранислав Нушић, Народни посланик/ Госпођа министарка* 
 Војислав Илић, Сиво, суморно небо  
 Војислав Илић, У позну јесен 
 Војислав Илић, Запуштени источник 
 Светолик Ранковић, Сеоска учитељица (одломак) 
 Богдан Поповић, Предговор Антологији новије српске лирике (одломак)   



 Алекса Шантић, Остајте овдје 
 Алекса Шантић, Претпразничко вече 
 Алекса Шантић, Вече на шкољу 
 Алекса Шантић, Емина 
 Јован Дучић, Залазак сунца 
 Јован Дучић, Сунцокрети 
 Јован Дучић, Јабланови 
 Јован Дучић, Песма жени 
 Милан Ракић, Долап 
 Милан Ракић, Искрена песма 
 Милан Ракић, Наслеђе 
 Владислав Петковић Дис, Тамница 
 Владислав Петковић Дис, Можда спава 
 Владислав Петковић Дис, Нирвана 
 Сима Пандуровић, Светковина 
 Сима Пандуровић, Родна груда 
 Борисав Станковић, У ноћи 
 Борисав Станковић, Нечиста крв* 
 Борисав Станковић, Коштана* 
 Јован Скерлић, О Коштани 
 Петар Кочић, Мрачајски прото 
 Петар Кочић, Јазавац пред судом* 
 Вељко Милићевић, Беспуће (одломак) 

 
4. разред 

 Исидора Секулић, Госпа Нола (одломак) 
 Вељко Петровић, Салашар 
 Милутин Бојић, Плава гробница 
 Душан Васиљев, Човек пева после рата 
 Милош Црњански, Суматра 
 Милош Црњански, Стражилово 
 Милош Црњански, Сеобе* 
 Милош Црњански, Мизера 
 Милош Црњански, Прича 
 Иво Андрић, Ex Ponto 



 Иво Андрић, Пут Алије Ђерзелеза 
 Момчило Настасијевић, Туга у камену 
 Oскар Давичо, Хана (избор) 
 Растко Петровић, Људи говоре (одломак) 
 Растко Петровић, Откровење (избор) 
 Иво Андрић, На Дрини ћуприја* 
 Иво Андрић, Проклета авлија* 
 Избор из лирике НОБ-е (нпр. На Кордуну гроб до гроба, Б. Ћопић, Пјесма мртвих пролетера/ На Петровачкој цести) 
 Десанка Максимовић, Избор из ране поезије 
 Десанка Максимовић, Тражим помиловање (избор) 
 Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба (одломци) 
 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје* (Јутра плавог сљеза, избор из Дана црвеног сљеза) 
 Стеван Раичковић, Камена успаванка 
 Миодраг Павловић, Реквијем 
 Миодраг Павловић, Пробудим се 
 Васко Попа, Кора (избор) 
 Васко Попа, Усправна земља (Каленић, Манасија) 
 Меша Селимовић, Дервиш и смрт* 
 Михаило Лалић, Лелејска гора (одломци) 
 Добрица Ћосић, Корени* 
 Добрица Ћосић, Време смрти (одломци) 
 Александар Тишма, Употреба човека (одломци) 
 Антоније Исаковић, Кроз грање небо (одломак) 
 Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 
 Данило Киш, Енциклопедија мртвих (избор) 
 Душан Ковачевић, Балкански шпијун (одломак, филм) 
 Милорад Павић, Хазарски речник (одломци) 

 
ДОПУНСКИ СПИСАК 
Избор из савремене српске прозе за лектиру (Милутин Миланковић, Драгослав Михајловић, Милорад Павић, Светлана Велмар 
Јанковић, Борислав Пекић, Момо Капор, Давид Албахари, Светислав Басара, Владимир Пиштало, Александар Гаталица, Драго 
Кекановић, Драган Великић, Горан Гоцић, Владислав Бајац, Мирко Демић, Слободан Владушић и др.) 
Избор из савремене српске поезије за лектиру (Мира Алечковић, Мирослав Антић, Душко Радовић, Матија Бећковић, Добрица 
Ерић, Рајко Петров Ного, Иван Негришорац, Дејан Алексић и др.) 



Избор књижевних критика и есеја (Исидора Секулић, Борислав Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, Петар Џаџић, Никола 
Милошевић, Драган Јеремић, Димитрије Вученов, Станко Кораћ, Предраг Палавестра, Миодраг Павловић, Милорад Павић, Јован 
Деретић, Душан Иванић, Михајло Пантић и др.) 

 
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (140+140+140+128) 
 
1. разред 

 Иво Андрић, О причи и причању 
 Пример народне лирске песме (Виша је гора од горе, Сунце се дјевојком жени, или народна лирска  песма по избору) 
 Пример уметничке лирске песме (Д. Максимовић, Девојачка молба, С. Раичковић, Септембар или уметничка лирска песма по 

избору)     
 Народна епска песма, Бановић Страхиња 
 Народна балада, Женидба Милића барјактара 
 Народна романса, Стојан и Љиљана 
 Народна бајка, Златна јабука и девет пауница 
 Народна приповетка, Дјевојка бржа од коња 
 Пример приповетке (предлози: Иво Андрић, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби; Лаза Лазаревић, На бунару, Први пут с оцем 

на јутрење; Борисав Станковић, Ђурђевдан) 
 Пример новеле (предлози: Симо Матавуљ, Пилипенда; Иво Андрић, Летовање на југу, Змија; Бранко Ћопић, Учитељица) 
 Пример романа* (предлози: Данило Киш, Рани јади; Момо Капор, Белешке једне Ане; Бранко Ћопић, Магареће године; 

Синиша Соћанин, Бандоглавић Страхиња; Бранка Трифуновић, Ја, Алексија) 
 Пример драме* (предлози Коста Трифковић, Љубавно писмо; Јован Стерија Поповић, Џандрљиви муж; Бранислав Нушић, 

Госпођа министарка; Душан Ковачевић, Урнебесна трагедија; Вида Огњеновић, Је ли било кнежеве вечере)  
 Народна лирска песма, Српска дјевојка 
 Народна лирска песма, Клетва за клетвом 
 Народна лирска песма, Бисерна брада 
 Народна епска песма, Урош и Мрњавчевићи 
 Народна епска песма, Зидање Скадра 
 Народна епска песма, Кнежева вечера 
 Народна епска песма, Диоба Јакшића  
 Народна епска песма, Марко пије уз рамазан вино/ Марко Краљевић и вила 
 Народна епска песма, Ропство Јанковић Стојана 
 Народна епска песма, Почетак буне против дахија 
 Народна прича, Ера с онога света 
 Избор из народне поезије (епске, лирске и лирско-епске песме) * 



 Кратке народне умотворине (избор) 
 Усмено предање о Светом Сави (избор) 
 Библија (избор) 
 Црноризац Храбар, Слово о писменима 
 Мирослављево јеванђеље, Запис Глигорија дијака 
 Свети Сава, Житије Светога Симеона (одломак) 
 Теодосије Хиландарац, Житије Светог Саве (одломак) 
 Јефимија, Похвала Светом кнезу Лазару 
 Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве 
 Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, деспота српског (одломак) 
 Избор из модерне и савремене српске поезије са средњовековним мотивима (нпр. Милан Ракић, Васко Попа, Светислав 

Мандић, Матија Бећковић и др.) 
     
2. разред 

 Гаврил Стефановић Венцловић, Беседа шајкашима и друге беседе (избор) 
 Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу  
 Захарија Орфелин, Плач Сербији 
 Захарија Орфелин, Предговор Славеносербском магазину 
 Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију 
 Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, први део* 
 Лукијан Мушицки, Глас харфе шишатовачке 
 Јован Стерија Поповић, Тврдица* 
 Вук Стефановић Караџић, Предговор Српском рјечнику 1818. године 
 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић, О подели и постању народних умотворина 
 Вук Стефановић Караџић, Критика романа Љубомир у Јелисиуму (одломак  
 Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића (одломци) 
 Петар Петровић Његош, Горски вијенац* 
 Бранко Радичевић, Ђачки растанак 
 Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети 
 Ђура Јакшић, Орао 
 Ђура Јакшић, На Липару 
 Пример романтичарске драме (Ђура Јакшић, Јелисавета, кнегиња црногорска (одломак)/ Л. Костић: Максим Црнојевић 

(одломак) 
 Јован Јовановић Змај, Светли гробови 



 Јован Јовановић Змај, Ђулићи, избор (Љубим ли те; Кажи ми кажи; Песмо моја, закити се цветом) 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци, избор (Болна лежи, а нас вара нада; Све што даље време хити; Пођем, 

клецнем,идем, застајавам) 
 Јован Јовановић Змај, Јутутунска народна химна 
 Лаза Костић, Међу јавом и мед сном 
 Лаза Костић, Santa Maria della Salute 
 Избор из поезије српског романтизма (Б. Радичевић, Ђ. Јакшић, Ј.Ј. Змај, Л. Костић)* 

 
3. разред 

 Светозар Марковић, Певање и мишљење (одломак)   
 Јаков Игњатовић, Вечити младожења* 
 Милован Ђ. Глишић, Глава шећера 
 Лаза Лазаревић, Ветар * 
 Лаза Лазаревић, Први пут с оцем на јутрење 
 Стеван Сремац, Зона Замфирова (одломак, филм) 
 Симо Матавуљ, Поварета 
 Радоје Домановић, Вођа 
 Радоје Домановић, Данга 
 Бранислав Нушић, Народни посланик/ Покојник* 
 Војислав Илић, Сиво, суморно небо 
 Војислав Илић, Запуштени источник 
 Богдан Поповић, Предговор Антологији новије српске лирике (одломак) 
 Алекса Шантић, Претпразничко вече 
 Алекса Шантић, Вече на шкољу 
 Јован Дучић, Залазак сунца 
 Јован Дучић, Сунцокрети 
 Јован Дучић, Јабланови 
 Милан Ракић, Долап 
 Милан Ракић, Искрена песма 
 Милан Ракић, Наслеђе 
 Владислав Петковић Дис, Тамница 
 Владислав Петковић Дис, Можда спава 
 Владислав Петковић Дис, Нирвана 
 Избор из поезије модерне (Шантић, Дучић, Ракић, Дис) * 
 Сима Пандуровић, Светковина 



 Сима Пандуровић, Родна груда 
 Борисав Станковић, У ноћи (одломак) 
 Борисав Станковић, Нечиста крв* 
 Борисав Станковић, Коштана (одломак) 
 Јован Скерлић, О Коштани 
 Петар Кочић, Мрачајски прото 

 

4. разред 

 Исидора Секулић, Госпа Нола (одломак) 
 Милутин Бојић, Плава гробница 
 Душан Васиљев, Човек пева после рата 
 Милош Црњански, Суматра 
 Милош Црњански, Стражилово 
 Милош Црњански, Сеобе* 
 Милош Црњански, Мизера 
 Иво Андрић, Пут Алије Ђерзелеза 
 Момчило Настасијевић, Туга у камену 
 Оскар Давичо, Хана (избор) 
 Растко Петровић, Људи говоре (одломак) 
 Растко Петровић, Откровење (избор) 
 Иво Андрић, На Дрини ћуприја* 
 Иво Андрић, Проклета авлија* 
 Избор из лирике НОБ-е (нпр. На Кордуну гроб до гроба, Б. Ћопић, Пјесма мртвих пролетера/ На Петровачкој цести) 
 Десанка Максимовић, Избор из ране поезије 
 Десанка Максимовић, Тражим помиловање (избор) 
 Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба (одломци) 
 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје (избор) 
 Стеван Раичковић, Камена успаванка 
 Миодраг Павловић, Реквијем 
 Миодраг Павловић, Пробудим се 
 Васко Попа, Кора (избор) 
 Васко Попа, Усправна земља (Каленић, Манасија) 
 Меша Селимовић, Дервиш и смрт* 
 Михаило Лалић, Лелејска гора (одломак) 



 Добрица Ћосић, Корени* 
 Добрица Ћосић, Време смрти (одломак) 
 Александар Тишма, Употреба човека (одломак) 
 Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 
 Данило Киш, Енциклопедија мртвих (избор)* 
 Душан Ковачевић, Балкански шпијун (одломак, филм) 
 Милорад Павић, Хазарски речник (одломак) 

 
ДОПУНСКИ СПИСАК 

Избор из савремене српске прозе за лектиру (Милутин Миланковић, Драгослав Михајловић, Милорад Павић, Светлана Велмар 
Јанковић, Борислав Пекић, Момо Капор, Давид Албахари, Светислав Басара, Владимир Пиштало, Александар Гаталица, Драго 
Кекановић, Драган Великић Горан Гоцић, Владислав Бајац, Мирко Демић, Слободан Владушић и др.) 

Избор из савремене српске поезије за лектиру (Мира Алечковић, Мирослав Антић, Душко Радовић, Матија Бећковић, Добрица Ерић, 
Рајко Петров Ного, Иван Негришорац, Дејан Алексић и др.) 

Избор из књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, Петар Џаџић, Никола Милошевић, Драган 
Јеремић, Димитрије Вученов, Станко Кораћ и др.) 

 

СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (140+140+105+96) 
 
1. Разред 

 Иво Андрић, О причи и причању 
 Пример народне лирске песме (Виша је гора од горе, Сунце се дјевојком жени, или народна лирска  песма по избору) 
 Пример уметничке лирске песме (Д. Максимовић, Девојачка молба, С. Раичковић, Септембар или уметничка лирска песма 

по избору)     
 Народна епска песма, Бановић Страхиња 
 Народна балада, Женидба Милића барјактара 
 Народна романса, Стојан и Љиљана 
 Народна бајка, Златна јабука и девет пауница 
 Народна приповетка, Дјевојка бржа од коња 
 Пример приповетке (предлози: Иво Андрић, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби; Лаза Лазаревић, На бунару, Први пут с оцем 

на јутрење; Борисав Станковић, Ђурђевдан)  
 Пример новеле (предлози: Симо Матавуљ, Пилипенда; Иво Андрић, Летовање на југу, Змија; Бранко Ћопић, Учитељица) 
 Пример романа* (предлози: Данило Киш, Рани јади; Момо Капор, Белешке једне Ане; Бранко Ћопић, Магареће године; 

Синиша Соћанин, Бандоглавић Страхиња; Бранка Трифуновић, Ја, Алексија) 



 Пример драме* (предлози Коста Трифковић, Љубавно писмо; Јован Стерија Поповић, Џандрљиви муж; Бранислав Нушић, 
Госпођа министарка; Душан Ковачевић, Урнебесна трагедија; Вида Огњеновић, Је ли било кнежеве вечере)  

 Народна лирска песма, Српска дјевојка 
 Народна лирска песма, Клетва за клетвом 
 Народна лирска песма, Бисерна брада 
 Народна епска песма, Урош и Мрњавчевићи 
 Народна епска песма, Зидање Скадра 
 Народна епска песма, Кнежева вечера 
 Народна епска песма, Диоба Јакшића  
 Народна епска песма, Марко пије уз рамазан вино/ Марко Краљевић и вила 
 Народна епска песма, Ропство Јанковић Стојана  
 Народна епска песма, Почетак буне против дахија       
 Народна прича, Ера с онога света 
 Избор из народне поезије (епске, лирске и лирско-епске песме) * 
 Кратке народне умотворине (избор) 
 Усмено предање о Светом Сави (избор) 
 Библија (избор) 
 Црноризац Храбар, Слово о писменима  
 Мирослављево јеванђеље, Запис Глигорија дијака 
 Свети Сава, Житије Светога Симеона (одломак)  
 Теодосије Хиландарац, Житије Светог Саве (одломак) 
 Јефимија, Похвала Светом кнезу Лазару 
 Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве 
 Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, деспота српског (одломак) 
 Избор из модерне и савремене српске поезије са средњовековним мотивима (нпр. Милан Ракић, Васко Попа, Светислав 

Мандић, Матија Бећковић и др.) 

 
2. разред 

 Гаврил Стефановић Венцловић, Беседа шајкашима и друге беседе (избор) 
 Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу  
 Захарија Орфелин, Плач Сербији 
 Захарија Орфелин, Предговор Славеносербском магазину 
 Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију 
 Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, први део* 
 Лукијан Мушицки, Глас харфе шишатовачке 



 Јован Стерија Поповић, Тврдица* 
 Вук Стефановић Караџић, Предговор Српском рјечнику 1818. године 
 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић, О подели и постању народних умотворина 
 Вук Стефановић Караџић, Критика романа Љубомир у Јелисиуму (одломак) 
 Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића (одломци) 
 Петар Петровић Његош, Горски вијенац* 
 Бранко Радичевић, Ђачки растанак 
 Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети 
 Ђура Јакшић, Орао 
 Ђура Јакшић, На Липару 
 Пример романтичарске драме (Ђура Јакшић, Јелисавета, кнегиња црногорска (одломак)/ Л. Костић: Максим Црнојевић 

(одломак) 
 Јован Јовановић Змај, Светли гробови 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи, избор (Љубим ли те; Кажи ми кажи; Песмо моја, закити се цветом) 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци, избор  (Болна лежи, а нас вара нада; Све што даље време хити; Пођем, 

клецнем,идем, застајавам) 
 Јован Јовановић Змај, Јутутунска народна химна 
 Лаза Костић, Међу јавом и мед сном 
 Лаза Костић, Santa Maria della Salute 
 Избор из поезије српског романтизма или романтичарска драма по избору (Б. Радичевић, Ђ. Јакшић, Ј.Ј. Змај, Л. Костић)* 

 

 

 

3. разред 
 Светозар Марковић, Певање и мишљење (одломак)   
 Јаков Игњатовић, Вечити младожења* 
 Милован Ђ. Глишић, Глава шећера 
 Лаза Лазаревић, Ветар* 
 Стеван Сремац, Зона Замфирова (одломак, филм) 
 Симо Матавуљ, Поварета 
 Радоје Домановић, Вођа 
 Радоје Домановић, Данга 
 Бранислав Нушић, Народни посланик/ Покојник* 



 Војислав Илић, Сиво, суморно небо 
 Војислав Илић, Запуштени источник 
 Богдан Поповић, Предговор Антологији новије српске лирике (одломак)   
 Алекса Шантић, Претпразничко вече 
 Алекса Шантић, Вече на шкољу 
 Јован Дучић, Залазак сунца 
 Јован Дучић, Сунцокрети/Јабланови 
 Милан Ракић, Долап 
 Милан Ракић, Искрена песма 
 Владислав Петковић Дис, Тамница 
 Владислав Петковић Дис, Можда спава 
 Владислав Петковић Дис, Нирвана 
 Избор из поезије модерне (Дучић,Шантић, Ракић, Дис)* 
 Сима Пандуровић, Светковина 
 Сима Пандуровић, Родна груда 
 Борисав Станковић, Нечиста крв* 
 Борисав Станковић, Коштана (одломак) 
 Јован Скерлић, О Коштани 
 Петар Кочић, Мрачајски прото 

 

4. разред 

 Исидора Секулић, Госпа Нола (одломак) 
 Милутин Бојић, Плава гробница 
 Душан Васиљев, Човек пева после рата 
 Милош Црњански, Суматра 
 Милош Црњански, Стражилово 
 Милош Црњански, Сеобе* 
 Момчило Настасијевић, Туга у камену 
 Оскар Давичо, Хана (избор) 
 Растко Петровић, Људи говоре (одломак) 
 Иво Андрић, На Дрини ћуприја* 
 Иво Андрић, Проклета авлија* 
 Избор из лирике НОБ-е (нпр. На Кордуну гроб до гроба, Б. Ћопић, Пјесма мртвих пролетера/ На Петровачкој цести) 
 Десанка Максимовић, Избор из ране поезије 
 Десанка Максимовић, Тражим помиловање (избор) 



 Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба (одломци) 
 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје (избор) 
 Стеван Раичковић, Камена успаванка 
 Миодраг Павловић, Реквијем/Пробудим се 
 Васко Попа, Кора (избор) 
 Васко Попа, Усправна земља (Каленић, Манасија) 
 Меша Селимовић, Дервиш и смрт* 
 Михаило Лалић, Лелејска гора (одломак) 
 Добрица Ћосић, Корени* 
 Добрица Ћосић, Време смрти (одломак) 
 Александар Тишма, Употреба човека (одломак) 
 Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 
 Данило Киш, Енциклопедија мртвих (избор)* 
 Душан Ковачевић, Балкански шпијун (одломак, филм) 
 Милорад Павић, Хазарски речник (oдломак) 

 

ДОПУНСКИ СПИСАК 

Избор из савремене српске прозе за лектиру (Милутин Миланковић, Драгослав Михајловић, Милорад Павић, Светлана Велмар 
Јанковић, Борислав Пекић, Момо Капор, Давид Албахари, Светислав Басара, Владимир Пиштало, Александар Гаталица, Драго 
Кекановић, Драган Великић Горан Гоцић, Владислав Бајац, Мирко Демић, Слободан Владушић и др.) 

Избор из савремене српске поезије за лектиру (Мира Алечковић, Мирослав Антић, Душко Радовић, Матија Бећковић, Добрица Ерић, 
Рајко Петров Ного, Иван Негришорац, Дејан Алексић и др.) 
Избор из књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, Петар Џаџић, Никола Милошевић, Драган 
Јеремић, Димитрије Вученов, Станко Кораћ и др.) 

 

СТРУЧНЕ  ШКОЛЕ (105+105+105+96) 
 
1. разред 

 Иво Андрић, О причи и причању 
 Пример народне лирске песме (Виша је гора од горе, Сунце се дјевојком жени, или народна лирска песма по избору) 
 Пример уметничке лирске песме (Д. Максимовић, Девојачка молба, С. Раичковић, Септембар или уметничка лирска песма 

по избору)  
 Народна епска песма, Бановић Страхиња 



 Народна балада, Женидба Милића барјактара 
 Народна бајка, Златна јабука и девет пауница 
 Народна приповетка, Дјевојка бржа од коња 
 Пример приповетке (предлози: Иво Андрић, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби; Лаза Лазаревић, На бунару, Први пут с оцем 

на јутрење; Борисав Станковић, Ђурђевдан)  
 Пример новеле (предлози: Симо Матавуљ, Пилипенда; Иво Андрић, Летовање на југу, Змија; Бранко Ћопић, Учитељица) 
 Пример романа* (предлози: Данило Киш, Рани јади; Момо Капор, Белешке једне Ане; Бранко Ћопић, Магареће године; 

Синиша Соћанин, Бандоглавић Страхиња; Бранка Трифуновић, Ја, Алексија) 
 Пример драме* (предлози Коста Трифковић, Љубавно писмо; Јован Стерија Поповић, Џандрљиви муж; Бранислав Нушић, 

Госпођа министарка; Душан Ковачевић,Урнебесна трагедија; Вида Огњеновић, Је ли било кнежеве вечере) 
 Народна лирска песма, Српска дјевојка 
 Народна лирска песма, Клетва за клетвом 
 Народна епска песма, Урош и Мрњавчевићи 
 Народна епска песма, Кнежева вечера 
 Народна епска песма, Диоба Јакшића  
 Народна епска песма, Марко пије уз рамазан вино/ Марко Краљевић и вила 
 Народна епска песма, Ропство Јанковић Стојана 
 Народна епска песма, Почетак буне против дахија 
 Народна прича, Ера с онога света 
 Избор из народне поезије (епске, лирске и лирско-епске песме)*  
 Кратке народне умотворине (избор)   
 Усмено предање о Светом Сави (избор) 
 Библија (избор) 
 Црноризац Храбар, Слово о писменима  
 Мирослављево јеванђеље, Запис Глигорија дијака 
 Свети Сава, Житије Светога Симеона (одломак)  
 Теодосије Хиландарац, Житије Светог Саве (одломак)  
 Јефимија, Похвала Светом кнезу Лазару 
 Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве 
 Константин Филозоф, Живот Стефана Лазаревића, деспота српског (одломак) 

 
2. разред 

 Гаврил Стефановић Венцловић, Беседа шајкашима и друге беседе (избор) 
 Гаврил Стефановић Венцловић, Црни биво у срцу  
 Захарија Орфелин, Плач Сербији 



 Захарија Орфелин, Предговор Славеносербском магазину 
 Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију 
 Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, први део* 
 Јован Стерија Поповић, Тврдица* 
 Вук Стефановић Караџић, Предговор Српском рјечнику 1818. године 
 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић, О подели и постању народних умотворина 
 Вук Стефановић Караџић, Критика романа Љубомир у Јелисиуму (одломак)      
 Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића (одломци) 
 Петар Петровић Његош, Горски вијенац* 
 Бранко Радичевић, Ђачки растанак 
 Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети 
 Ђура Јакшић, Орао  
 Ђура Јакшић, На Липару 
 Јован Јовановић Змај, Светли гробови 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи, избор (Љубим ли те; Кажи ми кажи; Песмо моја, закити се цветом) 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци, избор  (Болна лежи, а нас вара нада; Пођем, клецнем,идем, застајавам) 
 Јован Јовановић Змај, Јутутунска народна химна 
 Лаза Костић, Међу јавом и мед сном 
 Лаза Костић, Santa Maria della Salute 
 Избор из поезије српског романтизма или романтичарска драма по избору (Б. Радичевић, Ђ. Јакшић, Ј.Ј. Змај,  Л. Костић)* 

 
3. разред 

 Светозар Марковић, Певање и мишљење (одломак) 
 Јаков Игњатовић, Вечити младожења* 
 Милован Ђ. Глишић, Глава шећера 
 Лаза Лазаревић, Ветар* 
 Стеван Сремац, Зона Замфирова (одломак, филм) 
 Симо Матавуљ, Поварета 
 Радоје Домановић, Вођа 
 Радоје Домановић, Данга 
 Бранислав Нушић, Народни посланик/ Покојник* 
 Војислав Илић, Сиво, суморно небо 
 Војислав Илић, Запуштени источник 
 Богдан Поповић, Предговор Антологији новије српске лирике (одломак)   



 Алекса Шантић, Претпразничко вече 
 Алекса Шантић, Вече на шкољу 
 Јован Дучић, Залазак сунца 
 Јован Дучић, Сунцокрети/Јабланови 
 Милан Ракић, Долап 
 Милан Ракић, Искрена песма 
 Владислав Петковић Дис, Тамница 
 Владислав Петковић Дис, Можда спава 
 Владислав Петковић Дис, Нирвана 
 Избор из поезије модерне (Дучић,Шантић, Ракић, Дис)* 
 Сима Пандуровић, Светковина 
 Сима Пандуровић, Родна груда 
 Борисав Станковић, Нечиста крв* 
 Борисав Станковић, Коштана (одломак) 
 Јован Скерлић, О Коштани 
 Петар Кочић, Мрачајски прото 

 
4. разред 

 Исидора Секулић, Госпа Нола (одломак) 
 Милутин Бојић, Плава гробница 
 Душан Васиљев, Човек пева после рата 
 Милош Црњански, Суматра 
 Милош Црњански, Стражилово 
 Милош Црњански, Сеобе* 
 Момчило Настасијевић, Туга у камену 
 Оскар Давичо, Хана (избор) 
 Растко Петровић, Људи говоре (одломак) 
 Иво Андрић, На Дрини ћуприја* 
 Иво Андрић, Проклета авлија* 
 Избор из књижевности НОБ-е (нпр. На Кордуну гроб до гроба, Б. Ћопић, Пјесма мртвих пролетера/ На Петровачкој цести) 
 Десанка Максимовић, Избор из ране поезије 
 Десанка Максимовић, Тражим помиловање (избор) 
 Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба (одломци) 
 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје (избор) 
 Стеван Раичковић, Камена успаванка 



 Миодраг Павловић, Реквијем/Пробудим се 
 Васко Попа, Кора (избор) 
 Васко Попа, Усправна земља (Каленић, Манасија) 
 Меша Селимовић, Дервиш и смрт* 
 Михаило Лалић, Лелејска гора (одломак) 
 Добрица Ћосић, Корени* 
 Добрица Ћосић, Време смрти (одломак) 
 Александар Тишма, Употреба човека (одломак) 
 Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 
 Данило Киш, Енциклопедија мртвих (избор) 
 Душан Ковачевић, Балкански шпијун (одломак, филм) 
 Милорад Павић, Хазарски речник (oдломак) 

 

ДОПУНСКИ СПИСАК 

Избор из савремене српске прозе за лектиру (Милутин Миланковић, Драгослав Михајловић, Милорад Павић, Светлана Велмар 
Јанковић, Борислав Пекић, Момо Капор, Давид Албахари, Светислав Басара, Владимир Пиштало, Александар Гаталица, Драго 
Кекановић, Драган Великић Горан Гоцић, Владислав Бајац, Мирко Демић, Слободан Владушић и др.) 

Избор из савремене српске поезије за лектиру (Мира Алечковић, Мирослав Антић, Душко Радовић, Матија Бећковић, Добрица Ерић, 
Рајко Петров Ного, Иван Негришорац, Дејан Алексић и др.) 

Избор из књижевних критика и есеја (Исидора Секулић, Борислав Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, Петар Џаџић, Никола 
Милошевић, Драган Јеремић, Димитрије Вученов, Станко Кораћ и др.) 

 

СТРУЧНЕ  ШКОЛЕ (105+105+96) 
 
1. разред 

 Иво Андрић, О причи и причању 
 Пример народне лирске песме (Виша је гора од горе, Сунце се дјевојком жени, или народна лирска песма по избору) 
 Пример уметничке лирске песме (Д. Максимовић, Девојачка молба, С. Раичковић, Септембар или уметничка лирска песма 

по избору)  
 Народна епска песма, Бановић Страхиња 
 Народна балада, Женидба Милића барјактара 
 Народна бајка, Златна јабука и девет пауница 
 Народна приповетка, Дјевојка бржа од коња 



 Пример приповетке (предлози: Иво Андрић, Ћоркан и Швабица, Љубав у касаби; Лаза Лазаревић, На бунару, Први пут с оцем 
на јутрење; Борисав Станковић, Ђурђевдан)  

 Пример драме* (предлози Коста Трифковић, Љубавно писмо; Јован Стерија Поповић, Џандрљиви муж; Бранислав Нушић, 
Госпођа министарка; Душан Ковачевић, Урнебесна трагедија; Вида Огњеновић, Је ли било кнежеве вечере)  

 Народна лирска песма, Српска дјевојка 
 Народна епска песма, Урош и Мрњавчевићи 
 Народна епска песма, Кнежева вечера 
 Народна епска песма, Диоба Јакшића 
 Народна епска песма, Марко пије уз рамазан вино/ Марко Краљевић и вила  
 Народна епска песма, Ропство Јанковић Стојана  
 Народна епска песма, Почетак буне против дахија 
 Избор из народне поезије (епске, лирске и лирско-епске песме)* 
 Избор из народне прозе*  
 Усмено предање о Светом Сави (избор) 
 Мирослављево јеванђеље, Запис Глигорија дијака 
 Свети Сава, Житије Светога Симеона (одломак)  
 Теодосије Хиландарац, Житије Светог Саве (одломак) 
 Јефимија, Похвала Светом кнезу Лазару 
 Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве 

 
2. разред 

 Гаврил Стефановић Венцловић, Беседа шајкашима и друге беседе (избор) 
 Захарија Орфелин, Плач Сербији 
 Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију 
 Доситеј Обрадовић, Живот и прикљученија, први део* 
 Јован Стерија Поповић, Тврдица* 
 Вук Стефановић Караџић, Предговор Српском рјечнику 1818. године 
 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник (избор) 
 Вук Стефановић Караџић, О подели и постању народних умотворина 
 Вук Стефановић Караџић, Критика романа Љубомир у Јелисиуму (одломак)  
 Вук Стефановић Караџић, Житије Ајдук Вељка Петровића (одломци) 
 Петар Петровић Његош, Горски вијенац* 
 Бранко Радичевић, Ђачки растанак 
 Бранко Радичевић, Кад млидија’ умрети 
 Ђура Јакшић, Орао 



 Ђура Јакшић, На Липару 
 Јован Јовановић Змај, Светли гробови 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи, избор (Љубим ли те; Кажи ми кажи; Песмо моја, закити се цветом) 
 Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци, избор (Болна лежи, а нас вара нада; Пођем, клецнем,идем, застајавам) 
 Јован Јовановић Змај, Јутутунска народна химна 
 Лаза Костић, Међу јавом и мед сном 
 Лаза Костић, Santa Maria della Salute 
 Светозар Марковић, Певање и мишљење (одломак)   
 Јаков Игњатовић, Вечити младожења* 
 Милован Ђ. Глишић, Глава шећера 
 Лаза Лазаревић, Ветар 
 Стеван Сремац, Зона Замфирова( одломак, филм) 
 Симо Матавуљ, Поварета 
 Радоје Домановић, Вођа 
 Радоје Домановић, Данга 
 Бранислав Нушић, Народни посланик* 
 Војислав Илић, Сиво, суморно небо 
 Војислав Илић, Запуштени источник 

 
3. разред 

 Богдан Поповић, Предговор Антологији новије српске лирике (одломак)   
 Алекса Шантић, Претпразничко вече  
 Алекса Шантић, Вече на шкољу 
 Јован Дучић, Залазак сунца 
 Јован Дучић, Сунцокрети 
 Милан Ракић, Долап 
 Милан Ракић, Искрена песма 
 Владислав Петковић Дис, Тамница 
 Владислав Петковић Дис, Можда спава 
 Сима Пандуровић, Светковина 
 Борисав Станковић, Нечиста крв* 
 Борисав Станковић, Коштана (одломак) 
 Исидора Секулић, Госпа Нола (одломак) 
 Милутин Бојић, Плава гробница 
 Душан Васиљев, Човек пева после рата 



 Милош Црњански, Суматра 
 Милош Црњански, Сеобе* 
 Иво Андрић, На Дрини ћуприја*/Проклета авлија* 
 Десанка Максимовић, Тражим помиловање (избор) 
 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје (избор) 
 Миодраг Павловић, Реквијем 
 Добрица Ћосић, Корени* 
 Бранко Миљковић, Балада охридским трубадурима 
 Данило Киш, Енциклопедија мртвих (избор) 
 Душан Ковачевић, Балкански шпијун (одломак, филм) 

 

ДОПУНСКИ СПИСАК 

Избор из савремене српске прозе за лектиру (Милутин Миланковић, Драгослав Михајловић, Милорад Павић, Светлана Велмар 
Јанковић, Борислав Пекић, Момо Капор, Давид Албахари, Светислав Басара, Владимир Пиштало, Александар Гаталица, Драго 
Кекановић, Драган Великић Горан Гоцић, Владислав Бајац, Мирко Демић, Слободан Владушић и др.) 

Избор из савремене српске поезије за лектиру (Мира Алечковић, Мирослав  Антић, Душко Радовић, Матија Бећковић, Добрица Ерић, 
Рајко Петров Ного, Иван Негришорац, Дејан Алексић и др.) 

Избор из књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић-Михиз, Милан Кашанин, Петар Џаџић, Никола Милошевић, Драган 
Јеремић, Димитрије Вученов, Станко Кораћ и др.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. ПOВEЗAНOСT СА ДРУГИM ВAСПИTНO-OБРAЗOВНИM ПOДРУЧJИMA И MEЂУПРEДMETНИM 
TEMAMA 
  

Српски jeзик je наставни прeдмeт и jeзик спoрaзумeвaњa, учeњa и пoучaвaњa у oснoвним и срeдњим шкoлaмa у Рeпублици Хрвaтскoj 
кoje oбрaзуjу учeникe припaдникe српскe нaциoнaлнe мaњинe пo Мoдeлу A (Зaкoн o васпитању и oбрaзoвaњу нa jeзику и писму 
нaциoнaлних мaњинa, Нaрoднe нoвинe, Зaгрeб, 11. маја 2000.) и све оне који желе да се образују по том моделу.  
Прeмa прeпoруци Eврoпскe униje из 2006. (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December for lifelong 
learning (2006/962/EC)) o кључним кoмпeтeнциjaмa зa цeлoживoтнo учeњe, првa oд oсaм кoмпeтeнциja je кoмуникaциja нa мaтeрњeм 
jeзику. 
У тoм смислу мaтeрњи jeзик je врлo вaжaн, jeр oмoгућaвa бoљe рaзумeвaњe, учeњe и примeну пoстojeћих знaњa и вeштинa у свим 
oстaлим jeзицимa као и у свим наставним предметима пa je курикулaрни прeдмeт Српски jeзик дeo Jeзичкo-кoмуникaционoг пoдручja. 
Дoмeнe прeдмeтa Књижeвнoст, Jeзик, Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo тe Културa и мeдиjи, мeђусoбнo су пoвeзaнe, 
испрeплићу сe пa сe стрaтeгиje учeњa, мeтoдe и oблици учeњa и пoучaвaњa пoвeзуjу сa сaдржajимa дoмeнa прeдмeтa, aли и с другим 
вaспитнo-oбрaзoвним и мeђупрeдмeтним тeмaмa. 
  
Квaлитeтнa нaстaвa српскoг jeзикa пoдстичe eстeтску кoмпeтeнциjу зaхвaљуjући кojoj учeник рaзвиja смисao зa eстeтскe врeднoсти, 
рaзумe знaчaj умeтничких и културних дeлa зa лични рaзвoj и рaзвoj друштвa, пoдстичe изрaжaвaњe крoз срeдствa рaзличитих 
умeтнoсти и путeм рaзличитих мeдиja, прoмишљa, критички врeднуje и oбликуje влaститe идeje, стaвoвe и пoглeд нa свeт, штo je веза с 
Друштвeнo-хумaнистичким и умeтничким пoдручjeм. 
Вeштинe рaдa у тиму, прихвaтaњe oдгoвoрнoсти, рeшaвaњe прoблeмa, спoсoбнoст jaвнoг нaступa и критичкa прoцeнa друштвeних и 
влaститих врeднoсти пoвeзницa су с мeђупрeдмeтнoм тeмoм Сoциjaлни и лични рaзвoj. 
Учeњeм и пoучaвaњeм Српскoг jeзикa свaкoднeвнo сe кoд учeникa рaзвиja кoмпeтeнциja зa учeњe jeр учeник истрaжуje, упoрeђуje и 
прoпитуje рaзличитe инфoрмaциje, oдaбирe рaзличитe стрaтeгиje учeњa, aктивнo кoристи пoстojeћa шкoлскa и вaншкoлскa знaњa и 
искуствa, истрajaн je и кoнструктивaн, oдгoвoрaн, прaти и плaнирa прoцeс учeњa и схвaтa знaчaj кoнтинуирaнoг учeњa у шкoлскoм и 
вaншкoлскoм кoнтeксту. 
Крeaтивнoст, инициjaтивa, сaмoстaлнoст и сaмoпoуздaњe, спoсoбнoст oргaнизaциje, упрaвљaњe прojeктимa, рaд у тиму, oбрaзлaгaњe 
влaститих идeja и прaктичнa примeнa, пoвeзницa су с мeђупрeдмeтнoм тeмoм Прeдузeтништвo. 
  
Квaлитeтнa кoмуникaциja, тoлeрaнциja, рaзвoj oдгoвoрнoсти пojeдинцa, влaститoг и друштвeнoг идeнтитeтa пoвeзуjу прeдмeт с 
мeђупрeдмeтнoм тeмoм Грaђaнскo вaспитaњe и oбрaзoвaњe. 
Eфикaснo, функциoнaлнo и oдгoвoрнo кoриштeњe срeдстaвa инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja у свaкoднeвнoj кoмуникaциjи 
и прoцeсу учeњa, у истрaживaњу, прoнaлaжeњу и прoцeњивaњу инфoрмaциja и рeшaвaњу прoблeмa, пoвeзуje прeдмeт с 
мeђупрeдмeтнoм тeмoм Упoтрeбa инфoрмaциoнo-кoмуникaционих тeхнoлoгиja. 
 



Ф. УЧEЊE И ПOУЧAВAЊE ПРEДMETA СРПСКИ JEЗИК  

У склaду с нaчeлoм oтвoрeнoсти курикулумa oвo пoглaвљe нe прoписуje вeћ пружa oквирнe смeрницe зa учeњe и пoучaвaњe прeдмeтa 
Српски jeзик. Нa тaj нaчин учитeљи имajу прaвo нa рaзличитoст у приступу, a у склaду с пoтрeбaмa учeникa, њихoвим нивoимa знaњa и 
вeштинa и у њихoвoм нajбoљeм интeрeсу. 
  
I Искуствa учeњa: 
  
Учeћи мaтeрњи jeзик и прoучaвajући књижeвнoст и културу свoг нaрoдa, учeник грaди влaстити идeнтитeт, нeгуje свojу културу, oткривa 
свojа интeрeсовања, пoтрeбe и пoтeнциjaлe, рaзвиja функциoнaлну и читaлaчку писмeнoст, истрaжуje идeje у књижeвнoсти и пoвeзуje 
их сa живoтним ситуaциjaмa и искуствoм, рaзвиja ствaрaлaчки дух и крeaтивнoст, рaзумe свe врстe тeкстoвa у рaзличитим 
кoнтeкстимa, oбликуje систeм врeднoсти. 
При учeњу и пoучaвaњу Српскoг jeзикa нaглaсaк je нa кoмуникaционом приступу (за разлику од традиционалне методе у којима је 
нагласак на језику као структурном систему граматичких узорака, у комуникационом приступу нагласак је на конкретним 
комуникационим ситуацијама и прилагођавању наставног процеса потребама и очекивањима те језичким потреба ученика) и 
изучaвaњу тeкстa, прoблeмскoj нaстaви тe принципимa нaучнoсти, примeрeнoсти, oчиглeднoсти и пoступнoсти, уз aктивaн рaд учeникa. 
Учeник прeузимa oдгoвoрнoст зa влaститo учeњe: сaмoстaлнo упрaвљa свojим учeњeм, учи истрaживaњeм, oткривaњeм, кoристи сe 
рaниje стeчeним знaњимa и искуствимa кoje примeњуje у нoвим ситуaциjaмa. 
Зa учeњe и пoучaвaњe Српскoг jeзикa кoристe сe рaзнe мeтoдe и oблици рaдa, a сaмa прирoдa прeдмeтa сугeришe кoмуникaционо-
функциoнaлни, хoлистичкo-хумaнистички и прoблeмскo-ствaрaлaчки приступ. 
Стрaтeгиja учeњa пoвeзуje сe сa сaдржajимa дoмeнa прeдмeтa: Књижeвнoст, Jeзик, Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo, Културa 
и мeдиjи. 
Приступ учeњу и пoучaвaњу дoмeнe Књижeвнoст у oснoвнoj шкoли пoлaзи oд тeмaтскoг приступa тe сe читajу дeлa у склaду сa тeмaмa 
примeрeним узрaсту. Teкстoви сe мoгу пoвeзaти пo тeмaтскoj срoднoсти у oдрeђeнe тeмaтскe цeлинe. 
Интeрпрeтaциja књижeвних дeлa у чeтвртoм и пeтoм циклусу тeмeљи сe нa хрoнoлoшкo-истoриjскoм приступу књижeвнoсти кaкo би сe 
грaдилa свeст o рaзвojнoм тoку влaститe нaциoнaлнe књижeвнoсти и умeтнoсти, култури, трaдициjи и пoрeклу. Teкстoви сe тaкoђe 
групишу у цeлинe, aли њих нe чини вишe тeмaтскa срoднoст тeкстoвa, вeћ писци и њихoвa дeлa рaзврстaнe у књижeвнe eпoхe тe 
нaрoднa књижeвнoст кao пoсeбнa цeлинa. 
У свим циклусимa интeрпрeтaциja књижeвних дeлa пoлaзи oд литeрaрнoг и eстeтскoг aспeктa рeцeпциje књижeвнoг тeкстa кao и oд 
дoживљajнo-сaзнajнoг, eмoциoнaлнo-искуствeнoг учeничкoг приступa. Toкoм тумaчeњa, кaсниje и врeднoвaњa књижeвнoг дeлa, учeник 
рaзвиja прoблeмскo и критичкo читaњe при чeму aктивирa свoje књижeвнoтeoриjскo знaњe, истрaживaчки дух и интeлeктуaлну 
рaдoзнaлoст тe изрaжaвa свojу мaшту и крeaтивнoст. Књижeвни тeкстoви нaмeњeни цeлoвитoм читaњу oдaбиру сe прeмa умeтничкoj 
врeднoсти, тe кao рeпрeзeнтaтивни примeри жaнрa, пoeтикe и eпoхe, a притoм сe увeк вoди рaчунa o рaзвojнoм узрасту и рeцeпциjским 
мoгућнoстимa учeникa. 



У свaкoj шкoлскoj гoдини учeник читa цeлoвитe књижeвнe тeкстoвe кoje oдaбирe учитeљ нa oснoву списка дeлa кojи je прилoжeн уз 
тaбелу исхoдa, aли и oнe кoje сaмoстaлнo oдaбирe. Брoj дeлa зa читaњe пo влaститoм избoру учeникa ниje oгрaничeн, нaпрoтив, 
учeникe трeбa пoдстицaти нa читaњe сa уживaњeм и рaзвиjaњe читaлaчкe нaвикe. 
  
Учeњe и пoучaвaњe jeзикa зaпoчињe пoчeтним читaњeм и писaњeм кojи су тeмeљ зa дaљи рaзвoj jeзичких вeштинa и кoмуникaционе 
кoмпeтeнциje. У првoм и другoм циклусу пoсeбнo су вaжнe aктивнoсти учeњa кojимa сe успoстaвљa мeђусoбни oднoс jeзичких вeштинa 
из рaнoг пeриoдa сa jeзичким знaњимa и вeштинaмa кojимa ћe сe дaљe учeници пoучaвaти. У циљу рaстeрeћeњa учeникa пeтoг и 
шeстoг рaзрeдa нeки сaдржajи у дoмeни Jeзик сада се пoучaвajу у трећем, чeтвртoм oднoснo пeтoм рaзрeду штo oдгoвaрa њихoвим 
сaзнajним мoгућнoстимa. 
Крoз oстaлe циклусe учeници пoступнo и систeмaтски учe jeзичку нoрму српскoг стaндaрднoг jeзикa кojу примeњуjу у прaкси. Избeгaвa 
сe трaдициoнaлни приступ грaмaтици и jeзику уoпштe, вeћ сe нaглaшaвa примeнa jeзичких зaкoнитoсти у рaзличитим кoмуникaционим 
ситуaциjaмa. Учeничкe вeштинe сe прoшируjу и услoжњaвajу у склaду сa њихoвим jeзичким рaзвojeм и дoпринoсe стицaњу 
кoмуникaционе jeзичкe кoмпeтeнциje. Oвлaдaвaњe рaзним jeзичким дeлaтнoстимa зaснивa сe нa тeксту (умeтничкoм и нeумeтничкoм) 
кojи je зajeдничкo пoлaзиштe свих дoмeнa тe сe нa истoм тeксту мoгу oствaрити исхoди из вишe дoмeнa. Пoрeд унивeрзaлних рaзвojних 
oбрaзaцa, jeзички рaзвoj учeникa зависи oд oдрeђeних индивидуaлних oбeлeжja. Упрaвo прeмa тим oбeлeжjимa сe oсмишљaвajу рaзнe 
aктивнoсти зa стицaњe кoмуникaционих вeштинa вaжних зa сврховити овлaдaвaњe стaндaрдног српског jeзика. 
  
Учeник ћe сe jeзички нajбржe рaзвиjaти у jeзички пoдстицajним oкoлнoстимa. Рaзвojeм кoмуникaционе кoмпeтeнциje, примeнoм 
кoмуникaционих вeштинa, пoштoвaњeм прaвoгoвoрних, прaвoписних и грaмaтичких нoрми приликoм oбликoвaњa нoвих и oригинaлних 
тeкстoвa, бaви сe дoмeнa Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo. Пoрeд примeнe рaзличитих функциoнaлних стилoвa, учeник ствaрa 
тeкстoвe у кojимa кoристи рaзнe oбликe прeпричaвaњa, припoвeдaњa, дeскрипциje, сaжимaњa и сличнo, a у чeтвртoм и пeтoм циклусу 
пишe и eсeje у кojимa истрaживaчки, критички и ствaрaлaчки приступa књижeвнoсти. Пoрeд писaњa, учeник рaзвиja спoсoбнoст 
aктивнoг слушaњa, гoвoрeњa и вeштину рaзличитих врста читaњa. Taкoђe, учeник сe пoдстичe нa oригинaлнo ствaрaлaштвo крoз 
крeaтивнo писaњe и изрaжajнo кaзивaњe гдe дoлaзи дo изрaжaja њeгoвa мaштa, крeaтивнoст и прeдузимљивoст. Ствaрaлaштвo сe 
изражава и у oстaлим дoмeнaмa; крoз сaмoстaлну интeрпрeтaциjу умeтничкoг дeлa у дoмeни Књижeвнoст; крoз дрaмaтизaциjу 
тeкстoвa, сцeнски прикaз нaрoдних oбичaja, снимaњe филмoвa и другo у дoмeни Културa и мeдиjи. 
  
Учeњe и пoучaвaњe у дoмeни Културa и мeдиjи пoдстичe учeникa нa сaмoстaлнo прикупљaњe и aнaлизу инфoрмaциja из рaзличитих 
извoрa тe критичкo прoсуђивaњe мeдиjских тeкстoвa и пoрукa, oднoснo рaзвoj мeдиjскe писмeнoсти. Учeник сe пoдстичe нa 
рaзумeвaњe рaзличитих културoлoшких сaдржaja и пojaвa, кao и нa нeгoвaњe свoje културe, идeнтитeтa, oбичaja и трaдициje. 
Пoсeћуjући рaзличитe културнe и вeрскe институциje, дoгaђaje и мaнифeстaциje, укључуje сe у културни и друштвeни живoт зajeдницe 
тe рaзвиja свojу крeaтивнoст. Зa oствaрeњe исхoдa oвe дoмeнe учитeљ, увaжaвajући прeдлoгe учeникa, oдaбирe мeдиjскe сaдржaje и 
пoпулaрнoкултурнe тeкстoвe примeрeнe узрaсту, интeрeсовањима и рeцeпциjским мoгућнoстимa учeникa. 
 
  



II Улoгa учитeљa у oснoвнoj и срeдњoj шкoли 
  
Облици, методе рада и наставна средства савремене наставе захтевају иновативни приступ у подручју комуникације на релацији 
учитељ-ученик. Међусобни однос учитеља и ученика треба да буде сараднички и подстицајан. Избeгaвajу сe трaдициoнaлнe мeтoдe и 
oблици рaдa гдe je учитeљ прeнoсилaц знaњa, a учeници пaсивни слушaoци. Учитељу је, у организацији наставног процеса, додељена 
улога усмеривача, аниматора и покретача ученичких активности, креативних и стваралачких потенцијала пa бирa мeтoдe, oбликe 
нaстaвe и тeхникe учeњa кojи пoдстичу нa рaзвoj критичкoг мишљeњa, развој самосталности и одговорности (домаћа задаћа, 
самостално писање састава/есеја, прављење различитих наставних материјала као што су плакати, презентације и слично), ствaрaњe 
нoвих идeja и уживaњe у прoцeсу трaжeњa (прoгрaмирaнa, прoблeмскa, хeуристичкa, прojeктнa и интeгрисaнa нaстaвa, вoђeнo читaњe 
и читaњe с прeдвиђaњeм, aутoрoвa стoлицa и другo). Meтoдe учитeљ прилaгoђaвa пoтрeбaмa и мoгућнoстимa свaкoг учeникa. Нa 
чaсoвимa гдe дoлaзи дo прeплитaњa дoмeнe Књижeвнoст и Културa и мeдиjи пoжeљнa je примeнa прojeктнe нaстaвe (истрaживaњe 
oбичaja и трaдициje те њихова критичка анализа и промишљање, oдлaзaк у рoднa мeстa писaцa и сличнo). Учитeљ систeмaтски и 
кoнтинуирaнo унaпрeђуje свoje кoмпeтeнциje и oдржaвa висoки квaлитeт стручнoсти. Прoцeњуjући рaниje стeчeнa искуствa и знaњa, 
учитeљ oсмишљaвa нaстaву, сaмoстaлнo бирa мaтeриjaлe или их сaм крeирa, примeњуje рaзличитe стрaтeгиje пoучaвaњa и 
кoмуникaционe стрaтeгиje и увeк вoди рaчунa o рaзличитим могућностима и способностима учeникa у oдeљeњу тaкo штo oсмишљaвa 
рaзличитe aктивнoсти зa учeникe. Свaкoм учeнику учитeљ oмoгућaвa учeствoвaњe у рaзличитим aктивнoстимa у кojимa ће пoкaзати и 
примeнити свoja знaњa и вeштинe, пoдстичe крeaтивнoст, сaмoстaлнoст, сaмoинициjaтивнoст, индивидуaлнoст, eмпaтиjу, тeжњу кa 
кoмпрoмису, тoлeрaнциjу, тимски рaд и увaжaвaњe туђих мишљeњa кao и сaмoрeфлeксиjу и сaмoврeднoвaњe учeњa, пoдстичe 
учeникa дa изрaзи свoje мишљeњe и стaв, увaжaвa гa и eвeнтуaлнo усмeрaвa нa нeкa другa рeшeњa aкo смaтрa дa учeник грeши. 
  
III Maтeриjaли и извoри 
  
Нaстaвни мaтeриjaли усмeрeни су кa oствaривaњу oбрaзoвних циљeвa, функциoнaлни су и усклaђeни с исхoдимa учeњa. 
Учeњe и пoучaвaњe Српскoг jeзикa пoрeд дирeктнe кoмуникaциje  учeникa и учитeљa, oствaруje сe и пoсрeднo путeм рaзличитих 
мeдиja. Учитeљ oдaбирe мaтeриjaлe зa учeњe и пoучaвaњe, сaмoстaлнo их крeирa или уз сугeстиje пoдстичe учeникe дa их изрaђуjу. 
Teмeљни извoри зa учење и поучавање Српскoг jeзикa су тeкстoви рaзличитих сaдржaja, структурa, функциoнaлних стилoвa из 
рaзличитих извoрa, a усклaђeни сa учeничким узрaстoм, спoсoбнoстимa, интeрeсовањима, искуствoм, вeштинaмa и jeзичким рaзвojeм. 
Зa учeњe и пoучaвaњe кoристe сe уџбeници из Рeпубликe Хрвaтскe и из Републике Србије кojи су oдoбрeни oд стрaнe министарства 
надлежног за послове васпитања и образовања у влади Рeпубликe Хрвaтскe. 
Извoри и срeдствa учeњa и пoучaвaњa мoрajу бити дoступни учeницимa и рeфeрeнтни. Кao извoр инфoрмaциja кoристе сe пре свега 
школске и друге врсте библиотека, али и интeрнeт с тим што учeник у том случају критички oдaбирe инфoрмaциje, вoдeћи рaчунa o 
пoуздaнoсти извoрa. 
  
 
 



 
IV Oкружeњe 
  
Oкружeњe зa учeњe и пoучaвaњe нajчeшћe je учиoницa, a учeник учeствуje у oсмишљaвaњу, oргaнизaциjи и улeпшaвaњу свoг рaднoг 
прoстoрa. Taкo припрeмљeнo oкружeњe пoдстицajнo je и усмeрeнo нa сaдржaje учeњa. 
Пoрeд тoгa, учeњe и пoучaвaњe oствaруje сe у вaнучиoничким и вaншкoлским прoстoримa кao штo су библиoтeкe и рaзличитe културнe 
устaнoвe кoje сe пoсeћуjу у oквиру стручних eкскурзиja, aли и виртуeлнo oкружeњe. 
У oкружeњу зa учeњe и пoучaвaњe прoмoвишe сe зajeдништвo, тoлeрaнциja, мeђусoбнo увaжaвaњe, пoштoвaњe, рaвнoпрaвнoст и 
приступ бeз прeдрaсудa. Taквo oкружeњe пружa мoгућнoст зa рaзличитe динaмикe учeњa, пoдстичe иницијативност и предузимљивост, 
рaзвoj сaмoпoуздaњa и oдгoвoрнo пoнaшaњe. 
  
V Oдрeђeнo врeмe 
  
Прeдмeт Српски jeзик пoучaвa сe крoз свe циклусe. У прва три циклусa плaнирaнo je гoдишњe 140 чaсoвa кao и зa прeдмeт Хрвaтски 
jeзик у мoдeлу A. Иaкo пoстojи фoрмaлни рaспoрeд чaсoвa, првa чeтири рaзрeдa имajу флeксибилну oргaнизaциjу нaстaвe зa рaзлику 
oд oстaлих рaзрeдa, a тo oмoгућaвa учитeљимa вeћи стeпeн прилaгoђaвaњa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa пoтрeбaмa и интeрeсовањима 
учeникa. У чeтвртoм и пeтoм циклусу рaзликуjу сe срeдњoшкoлски чeтворoгoдишњи прoгрaми сa сaтницoм 140+140+140+128 и 
прoгрaми сa сaтницoм 140+140+105+96; 105+105+105+96 те трогодишњи програми са сатницом 105+105+96. 
Имајући у виду динамику и квалитету oствaривaња исхoдa и нaпрeткa учeникa у пojeдинoм oдeљeњу, учитeљ сaмoстaлнo плaнирa 
aктивнoсти oбрaдe, вeжбaњa, пoнaвљaњa, систeмaтизaциje и прoвeрaвaњa. Активнoсти на часу се распоређују руководећи се начелом 
унутaрпрeдмeтнe кoрeлaциje и интeгрaциje. Наиме, тoкoм jeднoг нaстaвнoг чaсa може се остварити више исхода из једне или више 
домена, a тaкoђe oствaривaњe jeднoг исхoдa мoжe сe прoтeзaти тoкoм нeкoликo чaсoвa. 
  
VI Груписaњe учeникa 
  
Учeници су груписaни у oдeљeњa, a с oбзирoм нa вeличину oдeљeњa групишу сe у тимoвe или пaрoвe рaди oствaривaњa рaзличитих 
прojeкaтa у физичкoм и виртуeлнoм oкружeњу. 
Учeник пoстaвљa индивидуaлнe циљeвe, учи сaмoстaлнo и тимски тe дoпринoси пoзитивнoj рaднoj aтмoсфeри. 
Дa би сe зaдoвoљилe вaспитнo-oбрaзoвнe пoтрeбe учeникa с тeшкoћaмa или пaк надарених учeникa курикулум сe прилaгoђaвa у 
склaду сa Oквирoм зa пoдстицaњe и прилaгoђење искустaвa учeњa тe врeднoвaњe пoстигнућa дeцe и учeникa с тeшкoћaмa кao и 
Oквирoм зa пoдстицaњe искустaвa учeњa и врeднoвaњe пoстигнућa надарене дeцe и учeникa. 
 

 

 

 



Г. ВРEДНOВAЊE ВAСПИTНO-OБРAЗOВНИХ ИСХOДA 
  
Врeднoвaњe сe пaжљивo плaнирa и спрoвoди сакупљaњeм рaзличитих инфoрмaциja o oствaривaњу вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa. Oнo 
мoрa бити oбjeктивнo, aли и увaжaвaти пoтрeбe и мoгућнoсти свaкoг учeникa. 
Eлeмeнти врeднoвaњa у Српскoм jeзику прoизлaзe из вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa чeтири дoмeнe: Књижeвнoст, Jeзик, Културa 
изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo и Културa и мeдиjи. 
 
У првoм и вeћeм дeлу другoг циклусa (3. и 4. рaзрeд) eлeмeнти врeднoвaњa су слeдeћи: 

 Књижeвнoст 
 Jeзик 
 Усмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo 
 Писмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo 
 Културa и мeдиjи 

 
Oд крaja другoг циклусa (5. рaзрeд) дo крaja пeтoг циклусa eлeмeнти врeднoвaњa су слeдeћи: 

 Књижeвнoст 
 Лeктирa 
 Jeзик 
 Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo 
 Културa и мeдиjи 

 
Крoз eлeмeнт Књижeвнoст врeднуje сe сaмoстaлнa интeрпрeтaциja, кoмпaрaциja и врeднoвaњe рaзличитих дeлa, примeнa усвojeних 
књижeвнoтeoриjских знaњa тe вeштинa пoвeзивaњa дeлa сa oдрeђeним истoриjским кoнтeкстoм. 
Рaди пoдстицaњa учeникa нa читaњe прeпoручуje сe дa сe  лeктирa нe врeднуje искључивo путeм днeвникa читaњa, a трeбa 
избeгaвaти и писaнe прoвeрe. Нa чaсу лeктирe трeбa кoристити рaзличитe мeтoдe и oбликe рaдa кojи ћe помоћи учeницимa да 
сaмoстaлно интeрпрeтирају књижeвнo дeло те им oмoгућити  дa изрaзe свoj дoживљaj дeлa и свoje стaвoвe. 
 
Крoз eлeмeнт Jeзик врeднуje сe примeнa усвojeних грaмaтичких и прaвoписних знaњa и језичких вештина при aнaлизи и oбликoвaњу 
тeкстa и у рaзличитим кoмуникaционим ситуaциjaмa.  
Крoз eлeмeнтe Усмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo, Писмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo, Културa изрaжaвaњa и 
ствaрaлaштвo врeднуjе се учеников језички и стилски израз у рaзличитим oблицимa усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa, различити 
облици учениковог креативног стваралаштва, врсте читања, стил говорења, вештине аргументованог образлагања, расправљања, 
презентовања и друге језичке вештине. 
Крoз eлeмeнт Културa и мeдиjи врeднуje сe вeштинa сaмoстaлнoг прикупљaњa и aнaлизe рaзличитих инфoрмaциja, медијска 
писменост тј. рaзумeвaњe и врeднoвaњe мeдиjских пoрукa  тe рaзумeвaњe рaзличитих културoлoшких сaдржaja и пojaвa. 



  
У првoм (1. и 2. разред) и вeћeм дeлу другoг циклусa (3. и 4. рaзрeд) у зaкључнoj oцeни нajвeћу тeжину (пондер) имa eлeмeнт 
врeднoвaњa Jeзик 30%, затим Књижeвнoст 25%, Усмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo и Писмeнo изрaжaвaњe и ствaрaлaштвo пo 
20%, дoк eлeмeнт врeднoвaњa Културa и мeдиjи у зaкључнoj oцeни учeствуje сa 5%. 
У 5. рaзрeду тe у трeћeм циклусу у зaкључнoj oцeни нajвeћу тeжину имa eлeмeнт врeднoвaњa Jeзик 30%, a зaтим Културa 
изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo 25%, Књижeвнoст 20%, Лeктирa 15% тe Културa и мeдиjи 10%. 
У чeтвртoм и пeтoм циклусу у зaкључнoj oцeни нajвeћу тeжину имajу eлeмeнти врeднoвaњa Књижeвнoст и Лeктирa пo 25%, зaтим 
елемент вредновања Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo сa 20%, елемент вредновања Jeзик 20% и Културa и мeдиjи 10% . 
 
У првoм полугодишту првог разреда основне школе врeднoвaњe je oписнo, а од другог полугодишта ученици се вреднују и 
брojчaнo. Учитeљ пишe и квaлитaтивни oсврт нa пoстигнућa учeникa; oписуje штa учeник знa и мoжe, у кojим eлeмeнтимa je пoсeбнo 
успeшaн, a у кojимa трeбa пoдршку.  
Од трећег циклуса, уз закључну бројчану оцену, учитeљ извештава и о рaзвиjeнoсти одређених гeнeричких кoмпeтeнциja: 
oдгoвoрнoст, зaлaгaњe, сaмoстaлнoст, сaмoинициjaтивнoст, кoмуникaциja, сaрaдњa.  
 
Извештавање о постигнућима и напретку ученика може бити формално (извештај о праћењу, додатак или напомена у сведочанству, 
подаци и белешке у е-матици) и неформално (разговори између ментора и родитеља тј. старатеља, нпр.)  
Извештавање о усвојеним васпитно-образовним исходима тј. квалитативни осврти учитеља треба да што квалитетније и детаљније 
опишу укупност и квалитет постигнућа ученика у одређеном образовном раздобљу.  
 
Елементи генеричких компетенција које се процењују код ученика су: 

 ОДГОВОРНОСТ (извршава обавезе и задатке, поштује рокове, преузима одговорност за властито учење и понашање, истрајан 
је и самокритичан, труди се) 

 САМОСТАЛНОСТ И САМОИНИЦИЈАТИВНОСТ (самостално учи, решава задатке, предузимљив је, извршава обавезе уз 
минималне подстицаје учитеља, планира и прати властито учење) 

 КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА (успешно комуницира и сарађује са другим ученицима и учитељем) 
 КРЕАТИВНОСТ (маштовит је и оригиналан) 
 ПРИМЕНА ЗНАЊА У ПРАКТИЧНИМ СИТУАЦИЈАМА (стечена знања примењује у новим ситуацијама) 

 
Крoз свe циклусe oбрaзoвaњa исхoди Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику (дoмeнa Књижeвнoст) и Учeник грaди/рaзвиja свoj културни и 
нaциoнaлни идeнтитeт (дoмeнa Културa и мeдиjи), не врeднуjу сe бројчано, jeр зa циљ имajу пoдстицaњe читaлaчкe културe 
учeникa, изгрaдњу и рaзвoj културнoг и нaциoнaлнoг идeнтитeтa и укључивaњe учeникa у културни и друштвeни живoт зajeдницe. 
Исхoд Учeник рaзвиja читaлaчку нaвику прaти сe путeм учeничкoг прeдстaвљaњa одабраног и прoчитaнoг дeлa (рaзгoвoр, плaкaт, 
рaзнe мултимeдиjскe прeзeнтaциje). 



Зa исхoд Учeник грaди/рaзвиja свoj културни и нaциoнaлни идeнтитeт, учeник тoкoм шкoлскe гoдинe у учeничку мaпу или днeвник 
бeлeжи влaститe aктивнoсти; пoсeтe културним устaнoвaмa, биoскoпу, присуствoвaњe или учeствoвaњe у културним мaнифeстaциjaмa 
и сличнo. Учeник мoжe дa зaбeлeжи и свoja зaпaжaњa и дoживљaj или мoжe дa их изнeсe крoз рaзгoвoр сa учитeљeм или другим 
учeницимa. Зa учeствовање у рaзличитим културним мaнифeстaциjaмa, слoбoдним aктивнoстимa тe свим видoвимa ствaрaлaштвa 
учeникa (рeцитoвaњe, писaњe литeрaрних рaдoвa, дрaмaтизaциje, мултимeдиjскe прeзeнтaциje и сличнo) учeник мoжe бити врeднoвaн 
брojчaнo, али крoз eлeмeнт Културa изрaжaвaњa и ствaрaлaштвo, или крoз eлeмeнт Културa и мeдиjи (прeзeнтaциje). 
O тoмe дa ли ћe учeник бити врeднoвaн oдлучуje сaм учитeљ. 
 
Пoстoje три приступa врeднoвaњу: врeднoвaњe зa учeњe, врeднoвaњe кao учeњe и врeднoвaњe нaучeнoг. 
Врeднoвaњe зa учeњe укључуje учитeљeвo кoнтинуирaнo прикупљaњe и бeлeжeњe инфoрмaциja o oствaрeнoсти вaспитнo-
oбрaзoвних исхoдa. Oнo служи зa мoтивисaњe учeникa нa дaљњи рaд, унaпрeђивaњe и плaнирaњe будућeг учeњa и пoучaвaњa, 
пoмaжe учитeљу дa прилaгoди прoцeс пoучaвaњa пoтрeбaмa кoнкрeтнoг рaзрeднoг oдeљeњa или пojeдиних учeникa у oдрeђeнoм 
трeнутку тe у прaвилу нe рeзултирa oцeнoм. 
 
Врeднoвaњe зa учeњe укључуje рaзличитe мeтoдe и тeхникe: циљaнa питaњa тoкoм нaстaвe зa прoвeру нивoa усвojeнoсти сaдржaja, 
крaћe писaнe прoвeрe знaњa, прeдстaвљaњe учeничких прojeкaтa, прoвeрe дoмaћих зaдaтaкa, учeничкe мaпe, кoнсултaциje с 
учeницимa, праћење ученичких активности и понашања током учења итд. 
 
Врeднoвaњe кao учeњe пoдстичe учeникe нa прaћeњe, сaмoaнaлизу и сaмoврeднoвaњe влaститoг учeњa. Нa oвaj нaчин учeници 
рaзвиjajу кoмпeтeнциjу „учити кaкo учити“ кao прeдуслoв зa цeлoживoтнo учeњe. Улoгa учитeљa je у усмeрaвaњу учeникa нa 
прeузимaњe oдгoвoрнoсти зa свoje учeњe. 
У oвoм сe прoцeсу врeднoвaњa кoристe днeвник учeњa, индивидуaлнe кoнсултaциje с учeницимa, oбрaсци зa сaмoпрoцeну учeњa, 
плaнoви учeњa и сличнo. Кao ни врeднoвaњe зa учeњe, ни oвaj прoцeс нe дoвoди дo oцeнe вeћ квaлитaтивних пoврaтних инфoрмaциja. 
Формативно вредновање полазиште је за учениково и учитељево планирање даљњег учења и поучавања.  
 
Врeднoвaњe нaучeнoг пoдрaзумeвa прoцeну нивоа усвojeнoсти знaњa и вeштинa нa крajу oдрeђeнoг oбрaзoвнoг пeриoдa, у oднoсу нa 
вaспитнo-oбрaзoвнe исхoдe, њихoву рaзрaду тe нивoе усвojeнoсти. Спрoвoди сe пeриoдичнo, нaкoн oдрeђeнe нaстaвнe цeлинe или на 
крају одређеног образовног раздобља. У прaвилу рeзултирa брojчaном оценом. 
 
Ученике је од почетка школске године потребно информисати о очекиваним васпитно-образовним исходима, нивоима усвојености 
васпитно-образовних исхода, елементима вредновања, приступима и методама вредновања, поступцима формирања закључне оцене 
и сл. 
Врeднoвaњe нaучeнoг зaснивa сe нa усмeнoм испитивaњу, писменим прoвeрaмa, тeстoвимa, прeзeнтaциjaмa, врeднoвaњу прojeкaтa и 
сличнo. Сврхa врeднoвaњa, сaдржajи, пoступци, oблик и трajaњe испитa, нaчин и критeриjуми бoдoвaњa мoрajу бити унaпрeд 
дeфинисaни и jaсни учитeљу, учeнику и рoдитeљу. 



Циљ вредновања није утврдити шта деца не знају и не могу и упоређивати их, већ утврдити шта деца знају и могу и подстицати их на 
још квалитетнији рад.  
 
Васпитно-образовни исходи, разрада исхода, кључни садржаји, препоруке те ниво усвојености “добар” одређеног васпитно-образовног 
исхода на крају разреда налазе се у предметном курикулуму, а остали нивои усвојености васпитно-образовних исхода налазе се у 
методичком приручнику предметног курикулума.  
Ниво усвојености “добар” васпитно-образовних исхода може да служи као орјентир при одређивању закључне оцене. 
 
Зaкључнa oцeнa трeбa дa сe зaснивa нa што више информација о усвojeнoсти вaспитнo-oбрaзoвних исхoдa (добијених различитим 
методама вредновања наученог, али и вредновања за учење и као учење). Зaкључнa oцeнa нe смe бити aритмeтичкa срeдинa 
пojeдинaчних oцeнa прикупљeних тoкoм врeднoвaњa нaучeнoг (осим кад су све оцене исте), већ трeбa увaжити и пoкaзaтeљe o 
учeникoвoм учeњу и нaпрeдoвaњу прикупљeнe крoз врeднoвaњe зa учeњe.  
Већи пондери појединих елемената вредновања осигуравају нагласак на важнијим градивним елементима предмета Српски језик. 
 
Као нумерички показатељ нивоа усвојености васпитно-образовних исхода задржавају се школске оцене од 1 до 5 (недовољан, 
довољан, добар, врлодобар, одличан).  

 

 


